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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง 

กรมทางหลวง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน 

และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง และเพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทาง

หลวง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง 

ประกอบดว้ย พนกังานจดัเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง จ านวน 274  คน เป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ 

เคร่ืองมือในท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติถดถอยพหุเชิงเส้นตรง  

 ผลการวจิยัพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง   20 – 30 ปี สถานะโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างาน ระหวา่ง 1 – 10 ปี และมีระดบัเงินเดือนระหวา่ง  

10,000 – 15,000 บาท นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นลกัษณะงาน 

 ปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง 

กรมทางหลวง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 จ านวน 2 ดา้นคือ ดา้นความมัน่คงในอาชีพ 

และดา้นการปกครอง 
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ABSTRACT 

 

 Research Job satisfaction of the fee gate staff through the Department of Highways. The objective 

is to study the general conditions of demographic factors, motivation factor, maintenance factor. And job 

satisfaction of the fee gate staff through the Department of Highways. And to study the factors that affect 

the job satisfaction of the fee gate officers through the Department of Highways. The sample group used 

in this research is the toll gate staff through the Department of Highways. Consisting of 274 toll collection 

officers Is a quantitative research study The tools for collecting data were questionnaires. The statistics 

used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. And tested the hypotheses with 

multiple regression statistics  

 The results of the research showed that From the sample, mostly female Age between 20 - 30 

years. Single status, bachelor's degree level. Working experience between 1 - 10 years and salary between 

10,000 - 15,000 baht. Also found that Motivation and maintenance  factor Overall, there is a high level of 

opinions. And the hypothesis test results.Found that the motivation factor affecting job satisfaction of the 

fee gate officers through the Department of Highways. With statistical significance at the level of 0.01 and 

0.05 in 4 aspects Is the success of the work Progress Acceptance side And job characteristics. 

 The maintenance factor that affect the job satisfaction of the fee gate officers through the 

Department of Highways. With statistical significance at the level of 0.01 and 0.05 in 2 areas, which are 

job security And the governing body. 

 

Keywords : Job satisfaction, Employees Fee Checkpoints Via,  

Department of Highways, Demographic factor,  Motivation factor, maintenance factor 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

 ปัจจุบนัการเดินทางในกรุงเทพฯ หรือชานเมือง ประชาชนทุกคนท่ีมีรถลว้นหลีกหนีการจราจรท่ี

ติดขดัคบัคัง่บนถนนหนทางปกติไปใช ้‘ทางด่วน’ เพื่อหวงัจะช่วยยน่เวลาไปถึงจุดหมายปลายทางไดร้วดเร็ว

ข้ึน  ปัจจุบนัทางพิเศษหรือทางด่วนก็มีส่วนต่อขยายเพิ่มข้ึนมากมาย  มีทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ

เอกชน ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีพยายามพฒันาเส้นทางเพื่อให้ผูใ้ชร้ถ ใชถ้นนเกิดความสะดวก สบายมากท่ีสุด    

ส่งผลใหก้ารพฒันาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 ทางด่วนเป็นทางเลือกทางหน่ึงท่ีประชาชนส่วนใหญ่นิยมหนัมาใชบ้ริการ ทางด่วนในประเทศไทย

ปัจจุบนัมีทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน 

 ปัจจุบนัการเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางบนทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (มอเตอร์เวย)์ทั้งทางหลวง

พิเศษหมายเลข 9 และหมายเลข 7 เป็นระบบจดัเก็บทั้งเงินสด และ M-PASS ซ่ึงระบบ M-PASS สามารถ

ใชไ้ดท้ั้งมอเตอร์เวยข์องกรมทางหลวงและทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 พนกังานจดัเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง เป็นเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีหนา้ท่ีจดัเก็บค่าผา่นทาง ท่ีใชร้ะบบจดัเก็บ

เงินสด  และเป็นกลไกหน่ึงท่ีขบัเคล่ือนภารกิจของทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง หรือ มอเตอร์เวย ์ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์    ทั้งน้ีปัญหาของพนกังานจดัเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางท่ีประสบอยู ่มีปัจจยัหลายดา้น  เช่น 

ดา้นการท างาน  ลกัษณะงาน  ความเป็นอยู ่ ปัญหาระหวา่งผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

 ปัจจยัท่ีจะส่งผลใหพ้นกังานจดัเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง เกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน มีปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน 

 จากปัจจยัต่างๆ น้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง  กรมทางหลวงเพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน เพื่อท่ีจะน าท่ีไดไ้ปพฒันา  ปรับปรุงเพื่อใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ  เม่ือพนกังานมีความพึง

พอใจในหน่วยงาน ก็จะท าใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่น

ทาง กรมทางหลวง 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง ท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัจูงใจมีผล ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บ

ค่าธรรมเนียมผา่นทาง  กรมทางหลวง  

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัค ้าจุน มีผล ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บ

ค่าธรรมเนียมผา่นทาง  กรมทางหลวง  

 

ขอบเขตงานวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานจดัเก็บด่านเก็บ

ค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานจดัเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง 

ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางสาย  9 และ สาย 7  จ  านวน 13 ด่าน ฯ ประกอบไปดว้ย ด่านฯ ธญับุรี 1, ด่านฯ 

ธญับุรี 2, ด่านฯ ทบัชา้ง 1, ด่านฯ ทบัชา้ง 2 , ด่านฯ ลาดกระบงั, ด่านฯ บางบ่อ, ด่านฯ บางปะกง, ด่านฯ พนสั

นิคม,  ด่านฯ บา้นบึง, ด่านฯ บางพระ, ด่านหนองขาม, ด่านฯ โป่ง และด่านฯ พทัยา จ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด  

750  คน ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-60 ปี  (ฝ่ายบริหารการจดัเก็บเงินค่าผา่นทาง กรมทางหลวง 2563)  ขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดม้าจากการค านวณตามสูตรของ  ยามาเน (Yamane,1976) ท่ีระดบัความ

คลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  261  คน ส ารองไวอี้ก 5 % รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 274 คน 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่าน

เก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง โดยมีปัจจยัตามตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 

 1. ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 
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 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการ

ท างาน  และเงินเดือนและสวสัดิการ 

 ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่  ความส าเร็จในงาน   ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ความรับผิดชอบ  การไดรั้บการ

ยอมรับ  และความกา้วหนา้ 

 ปัจจยัค ้าจุนไดแ้ก่   การบริหารและนโยบาย  สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ความมัน่คงในอาชีพ   

ความสัมพนัธ์  การปกครอง   เงินเดือนและสวสัดิการ 

 2. ตวัแปรตาม ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง 

กรมทางหลวง 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัเร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2563 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 พรภทัร์  มุ่งมงคลทรัพย ์(2556,  หนา้  9-10) ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factor) 
คุณลกัษณะส่วนตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ 
 1. ประสบการณ์จากผลการวจิยั พบวา่ ประสบการณ์ในการท างานส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความพึงพอใจในการท างานบุคคลท่ีมีระยะเวลาการท างานนาน จนมีความช านาญในงานมาก
ข้ึนจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานท่ีท า 
 2. เพศ มีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานท่ีท าระดบัความทะเยอทะยานและความตอ้งการ
ทางการเงิน เพศหญิงมีความอดทนในงานท่ีตอ้งใชฝี้มือและในงานท่ีตอ้งการ ความละเอียดอ่อน
มากกวา่เพศชาย 
 3. อาย ุมีความเก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างาน ผูท่ี้มีอายมุากมกัมี
ประสบการณ์ในการท างานสูงไปดว้ย แต่ทั้งน้ีกข้ึ็นอยูก่บัลกัษณะงานและสถานการณ์ในการทา
งานดว้ย 
 4. การศึกษามกัไม่แสดงความแตกต่างระหวา่งความพึงพอใจในการท างานกบั ระดบั
การศึกษา แต่มกัจะข้ึนอยูก่บังานท่ีท าวา่ เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานหรือไม่
ในงานวจิยัหลายช้ิน พบว่านกัวชิาการ แพทย ์วศิวกร มีความพึงพอใจในงานมากยิง่กวา่พนกังาน
โดยทัว่ไป 
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 5. ระดบัเงินเดือนจากผลการวจิยั พบวา่ระดบั เงินเดือนมีผลโดยตรงกบัความพึงพอใจใน
การท างานเงินเดือนท่ีมากเพียงพอต่อการครองชีพจะท าใหค้นมีความพึงพอใจในการท างานสูง
กวา่คนท่ีมีระดบัเงินเดือนต ่า 
  
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุน 
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 
 Frederick Herzberg  ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีการจูงใจในการท างาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางใน
วงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป คือ ‚motivation-maintenance theory‛ 
หรือ‚dual factor theory‛หรือ ‚the motivation-hygiene theory‛ ในการเร่ิมตน้คน้ควา้เพื่อสร้างทฤษฎี 
Herzberg ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์นกัวศิวกรและนกับญัชี ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการคน้ควา้ เพื่อศึกษาทศันคติท่ี
เก่ียวกบังานเพื่อท่ีจะใหมี้หนทางเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างาน และ
เพื่อประโยชน์ทัว่ไปส าหรับทุกๆคนก็คือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลต่างๆท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุง
ขวญั และก าลงัใจ ท่ีจะส่งผลใหทุ้กคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 
 จากการวเิคราะห์ค าตอบจากขอ้ความท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏวา่ ปัจจยัหลายๆอยา่งท่ี
แตกต่างกนัมีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัความรู้สึกท่ีดีและท่ีไม่ดีท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีสามารถแยกออก
ไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีและมีผลเก่ียวกบัความพึงพอใจเก่ียวกบังานท่ีท า
ก็คือ ความส าเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ และคุณลกัษณะ
ของงานท่ีท าอยู ่คือ ฐานะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัหวัหนา้งาน กบัเพื่อนร่วมงานกบัลูกนอ้ง เทคนิค
ในการบงัคบับญัชา นโยบายของบริษทัและการบริหาร ความมัน่คงในงาน สภาพการท างาน เงินเดือน และ
เร่ืองราวส่วนตวัท่ีถูกกระทบโดยสภาพของงาน Herzberg ใหช่ื้อปัจจยักลุ่มหลงัน้ีวา่ ‚ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการ
บ ารุงรักษาจิตใจ‛ (hygiene or maintenance factors) เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นน้ีเพราะปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี ลว้นแต่
เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทางป้องกนัเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจยัเหล่าน้ีจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได ้แต่อาจ
ป้องกนัมิใหแ้รงจูงใจเกิดข้ึนมาได ้การตอ้งสนใจติดตามดูปัจจยัท่ีจ  าเป็นเพื่อการรักษาจิตใจน้ี จึงนบัวา่เป็น
เร่ืองท่ีจ าเป็น แต่ปัจจยักลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียวยอ่มไม่เป็นการเพียงพอ ส าหรับท่ีจะให้เป็นเง่ือนไขส าหรับการ
สร้างแรงจูงใจ 
 
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)    
 เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบติั เป็นการกระตุน้ใหเ้กิด
ความพึงพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์ารใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจยัท่ีสามารถ
สนองตอบความตอ้งการภายในบุคคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและประสบ
ความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือ
ผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้นๆ 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา การ
ยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยนิดี การใหก้ าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อใหเ้ห็น
ถึงการยอมรับในความสามารถเม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลส าเร็จการยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บั
ความส าเร็จในงานดว้ย 

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทาย
ใหต้อ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 

4. ความรับผดิชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบงานใหม่ 
ๆ และมีอ านาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

5. ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสได้
ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

 
ปัจจัยค า้จุน (Maintenance Factor) 

หรืออาจเรียกวา่ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ารบุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบ
งานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของ
บุคลากรในการท างาน  

2. โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตนอกจากจะหมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือน
ต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ
ดว้ย 

3. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่วา่เป็น
กิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติ และศกัด์ิศรี 
5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองคก์าร การติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์าร 
6. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน 

รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ   เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ  ต่าง ๆ อีกดว้ย 
7. ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ีของเขา

ไม่มีความสุข และพอใจกบัการท างานในแห่งใหม่ 
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8. ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความ
ย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

9. วธีิการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน
หรือความยติุธรรมในการบริหาร 

โดยสรุป Herzberg ไดใ้หค้วามเขา้ใจวา่ แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากแต่คนและจะมิใช่ข้ึนอยูก่บั
ผูบ้ริหารโดยตรง และปัจจยัท่ีใชใ้นการบ ารุงจิตใจนั้นอยา่งดีท่ีสุดก็คือ จะสามารถช่วยขจดัความไม่พอใจ
ต่างๆ ได ้แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได ้ดงันั้น ในกระบวนการจูงใจท่ีตอ้งการสร้างใหเ้กิด
แรงจูงใจท่ีดี จึงจ าเป็นตอ้งจดัและก าหนดปัจจยัต่างๆ ทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจยัท่ีใชบ้  ารุงจิตใจ 
(สภาพแวดลอ้ม) และปัจจยัท่ีใชจู้งใจได ้(ของงานท่ีท า) ทั้งสองอยา่งพร้อมกนัในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจูง
ใจน้ี Herzberg ไดเ้ร่ิมตน้พฒันาวธีิการเพิ่มพนูเน้ือหาของงาน (job enrichment) เพื่อให้ค่าของงานสูงข้ึนและ
มีเน้ือหามากข้ึน เพื่อใหมี้ปัจจยัท่ีใชจู้งใจไดเ้พิ่มมากข้ึนในตวังาน  การออกแบบงานเสียใหม่ใหมี้คุณค่า
เน้ือหาสูงข้ึนน้ีเอง ท่ีงานต่างจะมีความหมายมากยิง่ข้ึน มีความส าเร็จในงานมากข้ึน มีทั้งการยอมรับ ทั้ง
ความรับผดิชอบสูงข้ึน กา้วหนา้มากข้ึน และส่งเสริมการเติบโตใหแ้ก่แต่ละคนได ้ซ่ึงจะมีผลต่อการจูงใจ
เป็นอนัมาก 

จะเห็นไดว้า่ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและคลา้ยกบัทฤษฎีการจูงใจของ 
Maslow เป็นอนัมาก ซ่ึงในทางปฏิบติัจากการพิสูจน์ยนืยนัวา่ ทฤษฎีทั้งสองเป็นความจริงและใชไ้ดก้บักลุ่ม
อาชีพท่ีมีฐานะต าแหน่งสูง เช่น วศิวกรหรือนกับญัชี ดงัท่ีกล่าวมา แต่อยา่งไรก็ตาม กรณีการน าไปใชก้บั
พนกังานระดบัต ่าลงไปหรือพนกังานสตรี และ ณ ระดบัของพนกังานประจ าวนั ผลปรากฏวา่ไม่เป็นไป
ตามท่ีกล่าวทีเดียวนกั และให้ผลผลิตเพี้ยนไปไดเ้สมอ 

 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 เจนจิราพร   รอดไพริน(2558, หนา้ 8)  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด

ของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังานของตนเองซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ หรือส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งในงาน

หรือกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ารจะมีผลต่อความส าเร็จของงานและ

องคก์ารรวมทั้งความสุขของ    ผูท้  างานดว้ยนอกจากน้ีความพึงพอใจในการปฏิบติังานยงัเป็นเคร่ืองหมาย

แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานอีกดว้ย 

 ชไมพร  คงโพธ์ิ (2559, หนา้ 20) การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกิดความรู้สึกไปในทิศทางบวกหรือทาง

ลบต่องานทีปฏิบติัอยู ่ซ่ึงความพึงพอใจจะมีปริมาณมากนอ้ยแค่ไหนนั้น ข้ึนอยูก่บัการตอบสนองดว้ยปัจจยั

ต่างๆ นอกเหนือจากรูปแบบของผลตอบแทนท่ีไดรั้บ หากเกิดความพึงพอใจ จะส่งผลท าใหเ้กิดความ

กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน แต่หากเกิดความไม่พึงพอใจการ
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ปฏิบติังานของบุคลากรนั้นจะไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์ร และไม่เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในอนาคต 

 นิสรา  รอดนุช (2559, หนา้ 6) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมี

ต่องานและการปฏิบติังาน โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้นส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ และความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานน้ีจะเป็นแรงจูงใจท าใหบุ้คลากรท าดว้ยความตั้งใจมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน ถา้บุคลากรมี

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพราะบุคลากรมี

ความเสียสละท างานดว้ยความรักและทุ่มเท ไม่ใช่เพียงแต่ท างานใหเ้สร็จเท่านั้นโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพของ

งาน 

 ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555, หนา้ 9) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ความรู้สึกดา้นจิตใจ 

หรือทศันคติ ความชอบ ความพอใจ ของแต่ละบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงแต่ละบุคคลมีระดบัความพึงพอใจ

ท่ีแตกต่างกนัถา้ไดรั้บความประทบัใจรู้สึกดี จะไดรั้บการตอบสนองในแง่บวก แต่ไม่ประทบัใจจะไดรั้บการ

ตอบสนองในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 พนาพร  ค าเสมอ (2562, หนา้ 11) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติ

ท่ีดีในเชิงบวกเก่ียวกบั งานท่ีตนปฏิบติัอยู ่โดยมีผลมาจากปัจจยั ต่างๆ ในการท างานจนท าใหผู้ป้ฏิบติังาน

เกิดความสุขในการท างานเป็นผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลของงานใน

ท่ีสุด 

 พรภทัร์  รุ่งมงคลทรัพย ์(2556, หนา้ 7)  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีบุคคลมี

ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องาน และถา้ไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานแลว้ 

ผูป้ฏิบติังานจะมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

 เรณู  สุขฤกษกิจ (2554 ,หนา้ 10) สรุปวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกหรือ

ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีเขากระท าอยู ่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเกิดจากการไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ ถา้บุคคลไดรั้บการตอบสนองเขาจะมีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน มีความเตม็ใจในการปฏิบติังาน และปฏิบติังานดว้ยความอุตสาหพยายาม แต่

ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่าท่ีควร ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 จากความหมายของวิจยัขา้งตน้  ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานหมายถึง ความรู้สึก

หรือทศันคติท่ีดีในเชิงบวกของแต่ละบุคคล ต่อการปฏิบติังาน โดยมีปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลหรือเป็นแรงจูงใจ ท า

ใหเ้กิดความพึงพอใจท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสุข และมีความกระตือรือร้นในการท างานส่งผลใหง้านท่ี

ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ปัจจัยจูงใจ 

- ความส าเร็จในงาน 

- ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

- ความรับผิดชอบ 

- การไดรั้บการยอมรับ 

- ความกา้วหนา้ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวคิดและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ไดด้งัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจัยค า้จุน 

- การบริหารและนโยบาย 

- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ความมัน่คงในอาชีพ 

- ความสัมพนัธ์ 

-การปกครอง 

- เงินเดือนและสวสัดิการ 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง 

กรมทางหลวง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานภาพ 

-ระดบัการศึกษา 

-ประสบการณ์ในการท างาน 

-เงินเดือน 
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วธิีด าเนินการวจิัย 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางกรมทางหลวงโดยผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มูล
การศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน  274  ชุด โดย
ผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี  1 - 30  เมษายน 2563  
และตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงน ามาลงรหสัตวัเลขส าหรับการ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วนน ามาประมวลผลและวเิคราะห์
ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวชิาการ ผลงานวจิยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใชใ้น
การก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวจิยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยัได ้

ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และ
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ี
มีต่อตวัแปรตาม และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบ
อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

 

ผลการวจิัย 
 

 ผลการวจิยัพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี สถานะโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างาน ระหวา่ง 1 – 10 ปี และมีระดบัเงินเดือนระหวา่ง  
10,000 – 15,000 บาท นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 จ านวน 4 
ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นลกัษณะงาน 
 ปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง 
กรมทางหลวง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 จ านวน 2 ดา้นคือ ดา้นความมัน่คงในอาชีพ 
และดา้นการปกครอง 

อภิปรายผล 
 

 พนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง  กรมทางหลวง   ท่ีมีเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน  และระดบัเงินเดือน ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนั 
 พนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง  กรมทางหลวง ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความกา้วหนา้และดา้นลกัษณะ
งาน  มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง    
 ปัจจยัค ้าจุนดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  ดา้นความมัน่คงในอาชีพ และดา้นการปกครองมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาปรับปรุง
หน่วยงานเพื่อท าใหพ้นกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียม กรมทางหลวงเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามวสิัยทศัน์ของกรมทางหลวงซ่ึงแฝงไวด้ว้ยมิติของการพฒันาระบบบริหารองคก์ร กรมทางหลวง
จะสามารถท าใหร้ะบบทางหลวงมีความสะดวก มีความปลอดภยั และเกิดการเช่ือมโยงไดก้็ต่อเม่ือกรมทาง
หลวงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบบริหารองคก์รท่ีต่อเน่ือง และครอบคลุมในทุกมิติ เช่น การพฒันา
แผนงานโครงการและการด าเนินงานเพื่อผลสัมฤทธ์ิ  ตามพนัธกิจ  และการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดงัน้ี 
 ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง เพราะฉะนั้น ผูบ้ริหารควรส่งเสริมหรือใหก้ารสนบัสนุนโดยการ
มอบหมายงานท่ีมีความส าคญัและตรงกบัความรู้ความสามารถ เพราะเม่ือไดรั้บมอบหมายงานส าคญัๆ จะท า
ใหรู้้สึกภูมิใจและจะท าใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายประสบความส าเร็จและเกิดความพึงพอใจ 
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 ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุนโดยการจดัอบรมสัมมนา
ใหค้วามรู้เพื่อใหน้ าความรู้มาพฒันาความสามารถเพื่อท่ีจะส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 ปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นเก็บ
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุน ใหค้วามส าคญักบั
พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยการให้เขา้ร่วมในภารกิจส าคญัของหน่วยงานเพื่อท่ีจะไดเ้กิดความ
ภูมิใจและมุ่งมัน่ท างานใหอ้งคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ 
 แมว้า่ผลการวเิคราะห์จะพบวา่ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง แต่ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจ
ปรับปรุง ใหผ้ลตอบแทนหรือเพิ่มเงินเดือนถา้งานท่ีรับผดิชอบประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ปัจจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในอาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารควรจดักิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามคัคี
ภายในองคก์ร  เพราะความมัน่คงในอาชีพเกิดจากภาพพจน์องคก์รท่ีมีความมัน่คง  เม่ือพนกังานมีความรัก
ความสามคัคีกนั  ท าใหอ้ยากท างานในองคก์รน้ีนานๆ 
 ปัจจยัค ้าจุนดา้นการปกครองมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง กรมทางหลวง เพราะฉะนั้น  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสร้างความสามคัคีโดยการจดั
งานเช่ือมความสัมพนัธ์ พบปะสังสรรคร์ะหวา่งระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อสร้างความ
เป็นกนัเอง ท าใหพ้นกังานเช่ือมัน่ในการปกครองและเตม็ใจท่ีจะท างานใหเ้ตม็ความสามารถ  
 แมว้า่ผลการวเิคราะห์จะพบวา่ปัจจยัค ้าจุนดา้นการบริหารนโยบาย   ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  และดา้นความสัมพนัธ์ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง   กรมทางหลวง แต่ผูบ้ริหารควรปรับปรุง นโยบายการบริหารใหเ้กิดความเป็นธรรม 
มีการแบ่งงานตามความรู้ความสามารถ  และมีกฎระเบียบท่ีครอบคลุม  ปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหมี้สภาพท่ีเหมาะสม   มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั   และควรมีการจดักิจกรรมเพื่อเช่ือมความสามคัคีใน
หน่วยงาน  ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองสามารถเป็นท่ีพึ่งใหแ้ก่พนกังานได ้ เพื่อท าให้พนกังานเกิดความพึง
พอใจในการท างานสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
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