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บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถาม (2)  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร (3)  ระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมศุลกากร (4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรมศุลกากร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง/ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (5) เพื่อศึกษา
ผลกระทบของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากร กรมศุลกากร การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยเลือกศึกษากลุ่มตวัอย่าง
เฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั โดยจ านวนกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าท่ีตอ้งใช้คือ 334 คน แต่ผูว้ิจยัส่ง
แบบสอบถามไปยงับุคลากรท่ีปฏิบติังานใน กรมศุลกากร  กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด 
เพื่อป้องกนัปัญหาการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน และได้รับแบบสอบถามคืนมาท่ี
สมบูรณ์ จ  านวน 375 ชุด และสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 375 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 
independent sample t-test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน one-way ANOVA และการ
ทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) 

ผลการวิจยัมีดงัน้ี  (1)กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31-40 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดบัต าแหน่ง/ต าแหน่งงาน และมีรายไดเ้ฉล่ีย



ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท  (2.) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.61 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความพึงพอใจ     ในการปฏิบติังานระดบัมาก ดา้นความส าเร็จในการท างาน รองลงมา
คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่ อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ  ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เม่ือพิจารณา
ถึงระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานรายละเอียดแต่ละด้าน
ปรากฏผลดังน้ี (3.) บุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน/ต าแหน่งงาน และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 (4.) ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัจูง
ใจในการปฏิบติังาน ประกอบด้วยด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนบัถือ และดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ สามารถท านายความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานไดท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 และปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการ
บริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นความมัน่คงในการท างาน สามารถ
ท านายความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 

Abstract 
 The objectives of this independent study were (1) Demographical 

characteristics of respondents (2) the level of perspective on motivational and 
contributing factors affecting work satisfaction of personnel in the Customs 
Department (3) The level of satisfaction on work satisfaction of personnel in the 
Customs Department (4) Work satisfaction of personnel in the Customs Department, 
considered by demographical characteristics which consisted of gender, age, 



educational level, position, and monthly average salary (5) The impact of motivational 
and contributing factors affecting work satisfaction of personnel in the Customs 
Department in Bangkok. This study is a survey research. Researcher selected only 
personnel in the Customs Department in Bangkok  as a sample population. The instrument 
of research used for collecting data was questionnaire. Although, the minimum amount 
of sample population were 334 persons but researcher submitted  the questionnaire to 
personnel who worked in the Customs Department in Bangkok for 400 copies in order 
to prevent the problem of respondents did not answer all the questions /fields of 
questionnaire. In addition, researcher received the completed questionnaire from 
respondents for 375 copies to analyze the data. Researcher analyzed the data using 
percentage, mean and standard deviation. Moreover, the differences between the 
means of two independent groups, one-way analysis of variance (ANOVA), T-test, and 
Multiple Linear Regression analysis (MLR) were also applied by researcher. 
 Findings are as follows: (1.) Regarding to subjects under research, most of 
them are female, their age range between 31 and 40 years old. The educational level of 
them are bachelor degree or equivalent and monthly average salary is 25,001 – 35,000 
baht (2.) Overall, the subjects under research exhibited work satisfaction at a high 
level. The average evaluation score was equal to 3.65 with the standard deviation 
being equal to 0.61. Regarding to the findings, researcher found the perspective level 
of subjects under study on work satisfaction at a high level in the following aspects: 
achievement, relationship with colleagues, job security, work environment, policy and 
organization management, recognition, promotion including salary and welfare . To 
clarify on the perspective level of work satisfaction, the findings shows in each aspect 
as follows: (3.) The demographical characteristics of personnel in the Customs 
Department in Bangkok comprised gender, age, educational level, position and 
monthly average salary. All of this factors are various and they can make an impact to 
the differences of work satisfaction at the statistically significant level 0 .05 (4.) The 



results of motivational factors affecting work satisfaction of personnel in the Customs 
Department in Bangkok shows that motivational factors comprised achievement, 
recognition, opportunity for promotion can be considered the work satisfaction at the 
statistically level 0.05 and the contributing factors consisted of salary and welfare, 
relationship with colleagues, policy and organization management, work environment 
and job security can be considered the work satisfaction at the statistically level  0 .05 

บทน า 
 การบริหารงานในองคก์รในปัจจุบนั ต่างกต็อ้งการความเจริญกา้วหนา้ทั้งใน
ดา้น การขยายตวั ตลอดจนการเพิ่มเป้าหมายในการท างานใหม้ากข้ึน เพื่อความอยูร่อด 
ขององคก์ร การบริหารงานในองคก์รใดกต็าม จุดมุงหมายส าคญัอยูที่่ตอ้งการใหง้าน
บรรลุวตัถุประสงคที์่ก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและพฒันาอยู่
เสมอ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร (administrative resource) คือ คน 
(man) เงิน (money) วสัดุสิ่งของ (material) และวิธีจดัการ (management) กล่าวว่า
บรรดา ทรัพยากรเหล่าน้ี คน หรือมนุษย ์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและมีประโยชน์ 
มากสุด ดว้ยเหตุน้ีการด าเนินงานหรือการบริหารงานใดกต็าม จะบรรลุผลส าเร็จหรือไม่
นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบตัิงานของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัทุก
กลุ่มทุกฝ่าย การใหค้วามส าคญัและความสนใจต่อความรู้สึก เจตคติส่วนบุคคลจึงมีมาก
ข้ึนในองคก์รประเภทต่าง ๆ ซ่ึงปัจจยัท่ีถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีช่วยใหอ้งคก์ร
สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผล  

ในปัจจุบนักรมศุลกากร ไดร้ับบทบาทและหนา้ที่จากเดิมที่เนน้การ
จดัเกบ็ภาษีอากรจากของที่น าเขา้มาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรมาเป็นการ
มุ่งเนน้ที่จะพฒันาส่งเสริมดา้นการคา้ระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยที่มี
ศกัยภาพในการแข่งขนักบัตลาดการคา้ของโลกไดค้วบคู่กนันั้น กรมศุลกากร ไดพ้ฒันา
ระบบงานการจดัองคก์ร โดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารงาน 
ตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพของขา้ราชการใหม้ ีความสอดคลอ้งกบัความ
เจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพฒันาระบบงานต่าง ๆแลว้ กรม



ศุลกากรไดป้รับปรุงขยายหน่วยงานต่าง ๆ รองรับกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น กรม
ศุลกากรจึงตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นบุคคลากรที่ดี เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีเก่ง มีความ
เช่ียวชาญและช านาญงานในหลาย ๆ ดา้น มีความกระตือรือร้นท างานดว้ยความสมคัร
ใจอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถมีใจรักองคก์รและช่วยผลกัดนัองคก์รไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จที่ไดว้างไวน้ั้น องคก์รจะตอ้งสร้างการจูงใจเพื่อผลกัดนัให ้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจ มีความสุขใน การท างาน เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีความคิดริเร่ิม 
ซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้ 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี สาเหตุส าคญัประการหน่ึงที่ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจ
ศึกษาเน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น เร่ืองพื้นฐานท่ีผูบ้ริหารองคก์รควร
ใหค้วามสนใจ และควรตระหนกัว่าความรู้สึกถึงความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานน้ี 
สามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์หรือจงัหวะเวลา ความพึงพอใจของ
บุคลากรเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีช่วยท าใหบุ้คลากรปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น 
เตม็ใจมีขวญัและก าลงัใจที่จะปฏิบตัิงานดว้ยความทุ่มเทใหก้บัองคก์ร และความพึง
พอใจยงัสามารถออกแบบงานเพื่อใหบุ้คลากรเหล่าน้ีรู้สึกพึงพอใจกบัการปฏิบตัิงาน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังานคือ ประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานและยงัช่วย
ขบัเคล่ือนองคก์รใหร้ะบบการบริหารงานในองคก์รสามารถด าเนินไดบ้รรลุเป้าหมาย
น าไปสู่ความส าเร็จและเจริญกา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
2.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร  
3.  เพื ่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร กรมศุลกากร 

กรุงเทพมหานคร 
4.   เพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมศ ุลกากร 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง/ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



5. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตของงานวิจัย 
ขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากรโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 

1.1 ปัจจยัจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร กรม
ศุลกากร     มีปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนโดยปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความส าเร็จใน
การท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และการมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ และ
ปัจจยัค ้ าจุน ประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กบัเพื ่อนร่วมงาน 
นโยบายและการบริหาร สถานภาพการท างาน และความมัน่คงในการท างาน 

1.2 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบั
ต าแหน่ง และรายได ้

2. ขอบเขตดา้นประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรที่ปฏิบตัิงานใน 
กรมศุลกากร ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว พนกังานราชการ ซ่ึง
บุคลากรกรมศุลกากร มีจ  านวนทั้งส้ิน 6,061 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 พ.ค. 2562)โดยเลือก
ศ ึกษากลุ ่มต วัอย า่ง เฉพาะบ ุคลากรที ่ปฏ ิบตั ิง าน  ณ กรมศ ุลกากร  ส่วนกลาง 
กรุงเทพมหานคร มีจ  านวนบุคลากรทั้งส้ิน 1,997 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการว ิจยัคร้ังน้ี ใชสู้ตรของทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1973 อา้งใน กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ p.185,2559) ก าหนดความคลาดเคล่ือน 0.05 
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าท่ีตอ้งใชค้ือ 334 ชุด แต่ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามไปยงับุคลากร
ที่ปฏิบตัิงานใน กรมศุลกากร แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด 
เพื่อป้องกนัปัญหาการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้น และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา 
จ านวน 375 ชุด (แบบสอบถามชุดท่ีไดก้ลบัคืนมาถว้นทุกขอ้ค าถาม) ส าหรับขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่ง อายงุาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  



3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีท าการเกบ็ขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง 
เดือน มิถุนายน 2562 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง/

ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนั 

2.   ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  
3. ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร                                            

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร 
2. ท าใหท้ราบถึงระดบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร 
3. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการวางแผนและพฒันาปัจจยัจูงใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรและ
สามารถสรรหาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรมีความตั้งใจในการประปฏิบติังานท าใหป้ระสบผลส าเร็จ
ในการท างาน และยงัช่วยขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวอี้ก
ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ (X1)  
• เพศ 
• อาย ุ
• ระดบัการศึกษา 
• ระดบัต าแหน่/ต าแหน่งงาน 
• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตวัแปรปัจจยัจูงใจ (X2) 
  1. ปัจจยัจูงใจ 

• ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
• ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
• ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความกา้วหนา้ 
  2. ปัจจยัค า้จุน 

• ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
• ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
• ดา้นนโยบายและการบริหาร 
• ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
• ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

 

ตวัแปรตาม  Y 

ตวัแปรอสิระ X 

 
 
 
 

ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของบุคลากร 
 กรมศุลกากร 

กรุงเทพมหานคร 

 

 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม แบบให้
เลือกตอบจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง/ต าแหน่งงาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานครโดยมีเน้ือหา จ านวน       
39 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีเน้ือหา จ านวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ ดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการ
บริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อที ่1-5 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง/
ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
 3. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร 
 4. ค่าสถิติ t-test (independent sample t test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเพศชายและหญิง 
 5. ค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างทางดา้น เพศ อาย ุ
การศึกษาต าแหน่ง/ต าแหน่งงาน ขา้ราชการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะ
วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึน
ระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิการของเชฟเฟ่ 
 6. ค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบ
ของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

สรุปผลการวจิยัการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวจิยั 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 อายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 ระดบัต าแหน่ง/ต าแหน่งงาน ระดบั
ขา้ราชการ จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20   

2. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 และเม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานระดบั



มาก ในดา้นความส าเร็จในการท างาน รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และ
ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ เม่ือพิจารณาถึงระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจ  
ในการปฏิบติังานรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ดา้นความส าเร็จในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84, SD = 0.62) มี และ
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.89, SD = 0.76)  และท่านสามารถแกไ้ขปัญหางานต่าง ๆ ได้
ส าเร็จตามมา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X̅ = 3.81, SD = 0.67) 

 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.67, SD = 0.61) 
และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ งานท่ีท่านปฏิบติัไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน       
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.80, SD = 0.68) และท่านมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ือง
ต่าง ๆ ในองคก์ร มีค่านอ้ยท่ีสุดเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด    (X ̅ = 3.51, SD = 0.73) 

ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.56, SD = 0.64) 
และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งตามความรู้ ความสามารถ 
ตามสายงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.62, SD = 0.74) และท่านรู้สึกวา่ไดรั้บการเล่ือน
ขั้นเล่ือนต าแหน่งงานอยา่งเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.51, SD = 0.77) 
 3. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 และเม่ือพิจารณา   
รายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานระดบั
มาก ในดา้นความสัมพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นนโยบายและ 
การบริหาร เม่ือพิจารณาถึงระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังาน
รายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 
 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.64, SD = 0.73) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ การพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนในแต่ละปีเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน   
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.78, SD = 0.73) และอตัราเงินเดือน ท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบั
ค่าครองชีพในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X̅ = 3.38, SD = 0.99) 



 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84, SD = 0.74) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านสามารถท างานร่วมกบับุคคลในองคก์รไดดี้ มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด (X̅ = 3.94, SD = 0.78) และองคก์รของท่านจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพนกังานใหมี้
โอกาสท างานร่วมกนั (X̅ = 3.76, SD = 0.83) 
 ดา้นนโยบายและการบริหารอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.64, SD = 0.65) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ องคก์รของท่านใรนโยบายในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด (X̅ = 3.67, SD = 0.72) และองคก์รของท่านมีโครงสร้างและอตัราก าลงั
เหมาะสมกบัสภาพงานในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X̅ = 3.61, SD = 0.76) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.65, SD = 0.64) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่หน่วยงานของท่านมีการจดับริเวณท่ีท างานใหเ้ป็นสัดส่วน 
เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.71, SD = 0.69) และองคก์รของ
ท่านใหค้วามใสใจสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.59,       
SD = 0.77) 

ดา้นความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.74, SD = 0.77) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ หน่วยงานของท่านเป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(X̅ = 3.90, SD = 0.81) ท่านมีโอกาสท่ีจะถูกโยกยา้ยไปท างานในท่ีท่ีตวัเองไม่อยากไป 
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.60, SD = 0.87) 
 4. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 และ
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ     
ในการปฏิบติังานระดบัมาก ดา้นความส าเร็จในการท างาน รองลงมาคือ ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ดา้นโอกาสท่ี
จะไดรั้บความกา้วหนา้ และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เม่ือพิจารณาถึงระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ดา้นความส าเร็จในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.80, SD = 0.77)เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านมีความพอใจในความส าเร็จของงานท่ีท่านปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย



มากท่ีสุด (X ̅ = 3.83, SD = 0.78) และท่านพอใจกบัผลงานของท่านท่ีไดรั้บการยอมรับ   
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.79, SD = 0.84) 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.63, SD = 0.68) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านพอใจท่ีไดรั้บการแสดงความยนิดีจากเพื่อนร่วมงานเม่ือท่าน
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.69, SD = 0.76) และท่านรู้สึกวา่เป็นบุคคล
ส าคญัท่ีไดรั้บการไวว้างใจใหเ้ป็นตวัแทนในการออกปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด         
(X̅ = 3.57, SD = 0.71) 

ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.58, SD = 0.68) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านพอใจกบัการไดเ้ล่ือนต าแหน่งอยา่งเป็นธรรม มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด (X ̅ = 3.60, SD = 0.71) และท่านพอใจท่ีองคก์รสนบัสนุนบุคลากรและมีการจดั
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ใหก้บับุคลากรในดา้นต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.54,          
SD = 0.81) 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.43, SD = 0.59) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านพอใจกบัสวสัดิการท่ีองคก์รไดจ้ดัใหเ้หมาะสม มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (X ̅ = 3.72, SD = 0.74) และท่านรู้สึกวา่อตัราเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บไม่เหมาะสม      
มีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 2.30, SD = 0.96)  

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.78, SD = 0.73) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านสามรถท างานร่วมกบับุคคลในองคก์รไดดี้ มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (X ̅ = 3.83, SD = 0.75) และท่านมีความภูมิใจท่ีองคก์รของท่านมีความสัมพนัธ์และ
มีความสามคัคีกนัอยา่งดี  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.72, SD = 0.85)  

ดา้นนโยบายและการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.63, SD = 0.64) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านพอใจท่ีองคก์รของท่านมีนโยบายในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.66, SD = 0.70) และท่านเห็นดว้ยท่ีองคก์รมีสายการบงัคบั
บญัชาและการมอบอ านาจท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.60, SD = 0.76)  

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.64, SD = 0.65) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านพอใจกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ส านกังานท่ีองคก์รจดั
ใหเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.70, SD = 0.69) 



และท่านพอใจกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รท่ีเหมาะสม ท าใหท่้านมีความสุขในการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.58, SD = 0.77)  

ดา้นความมัน่คงในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.70, SD = 0.69) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านมีความเช่ือมัน่ต่ออนาคตองคก์รของท่าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
(X̅ = 3.74, SD = 0.78) และท่านรู้สึกมีความสุขกบัการท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์รน้ี มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X ̅ = 3.66, SD = 0.82)  

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 บุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ 

5.1 บุคลากร เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05   

5.2 บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  

5.3 บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

5.4 บุคลากรท่ีมีระดบัต าแหน่งงาน/ต าแหน่งงานต่างกนัมีความพึงพอใจ      
ในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

5.5 บุคลากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัจูงใจใน
การปฏิบติังาน ประกอบดว้ยดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ และดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ สามารถท านายความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไดท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 และปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการ



บริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นความมัน่คงในการท างาน สามารถ
ท านายความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 

การอภปิรายผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ช้
ในงานวจิยัเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กรม
ศุลกากร กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมศุลกากร
ตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง/
ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั อภิปรายไดด้งัน้ี 

 บุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานสูงกวา่เพศชาย อธิบายไดว้า่ มีลกัษณะงานของกรมศุลกากรส่วนใหญ่เป็นงาน
ดา้นการใหบ้ริการการจดัเกบ็ภาษี การใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษาแก่ผูม้าติดต่อ ซ่ึง
เพศหญิงจะสามารถใหบ้ริการไดดี้ มีความใจเยน็ หญิงจะเนน้พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์ การใชค้วามรู้สึก ความเขา้ใจคนอ่ืน การจดจ าและการ
ใชภ้าษา และงานส่วน ใหญ่เป็นงานเก่ียวกบัเอกสารและประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบ ซ่ึงงานบริการในดา้น
ต่าง ๆ ค่อนขา้งเหมาะสมกบัเพศหญิงมากกวา่เพศชาย สอดคลอ้งกบั สุธานิธ์ิ นุกลูอ้ึงอารี 
(2555: น. 103) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) กรณีพนกังานบริษทัการบินไทยฯ ส านกังานใหญ่ พบวา่ เพศชายและเพศหญิง
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สุริยะพงศ ์แสนนาม
วงษ ์(2558: น. 54) ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
ธนาคารทหารไทย ส านกังานใหญ่ พบวา่ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานดา้น
เพศต่างกนัมีความพึงพอใจในท่ีแตกต่างกนั 

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ มีท่ีมีความแตกต่างกนั จึงมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั บุคลากร กรมศุลกากร มีอาย ุระดบัการศึกษา ระดบั



ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั
เน่ืองมาจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีต่างกนั การไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ การมี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน การ
ไดรั้บการศึกษา อบรมในระดบัต่าง ๆ มีการแข่งขนักนัในการท างานเพื่อความกา้วหนา้
ของบุคลากร ส่ิงเหล่าน้ีมีผลท าใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบั
ท่ีแต่งต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย ์(2556: 
น 66) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี จ  ากดั พบวา่ 
อาย ุต าแหน่งหนา้ท่ี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ี
ต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สุริยะพงศ ์แสนนามวงษ ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารทหารไทย ส านกังานใหญ่ ดา้น
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา เงินเดือน และระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

2. บุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
ในทางบวก ดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีผลท่ีท าใหบุ้คคลมีความพึงพอใจต่อการท่ี
จะปฏิบติังานมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีดี มีความภูมิใจกบัผลงานท่ีตนไดรั้บ
มอบหมายปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งมัน่สร้างสรรคง์านจน
เกิดผลส าเร็จทั้งในตวับุคลากรเองและยงัท าใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดหรือแผนท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย ์(2556 ) ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี จ  ากดั พบวา่ ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และจนัทร์แรม พุทธนุกลู 
(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวทิยาลยั
การอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวทิยาลยัการอาชีพสระบุรี 
จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่บุคลากรวทิยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรีมี



ระดบัความพึงพอใจปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมปัจจยั
จูงใจและปัจจยัค ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 

2.1 ดา้นความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถท างาน
ใหแ้ลว้เสร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละประสบผลส าเร็จอยา่งดี รวมทั้งความสามารถ
ในการ แกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้และบุคลากร กรมศุลกากร มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นความส าเร็จในการท างานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากบุคลากรสามารถท างานไดส้ าเร็จ
ลุล่วงไดโ้ดยไม่มีปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดส้ าเร็จมีรู้สึกมีพอใจใน
ความส าเร็จของงานท่ีท า มีความภูมิใจในในของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความรู้สึก
พอใจกบัผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับ และมีความพึงพอใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีสองปัจจยัของ Frederick K. Herzberg and Others (อา้งถึงใน เรณู 
สุขฤกษกิจ, 2554 : น. 20) ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน Achievement 
หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถท างานไดส้ าเร็จส้ินและประสบความส าเร็จอยา่งดี 
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเม่ือ
ส าเร็จจะเกิดความพึงพอใจในผลส าเร็จของงานนั้นอยา่งยิง่ 

2.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ จากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลในองคก์ร เช่นการยกยอ่งชมเชย    การ
ไวว้างใจใหเ้ป็นท่ีปรึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจกบังานท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ท าใหมี้ความรู้สึกเป็นบุคคลส าคญัท่ีไดก้ารไวว้างใจ 
และไดเ้ป็นตวัแทนในการออกปฏิบติังาน ไดรั้บการยกยอ่งและมีเกียรติในสังคม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีสองปัจจยัของ Frederick K. Herzberg and Others (อา้งถึงใน เรณู 
สุขฤกษกิจ, 2554 : น. 20) ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ Recognition 
หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลใน
หน่วยงาน รวมทั้งการยกยอ่งชมเชยแสดงความยนิดีการใหก้ าลงัใจหรือการแสดงออก
อ่ืนใดแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

2.3 ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ หมายถึง โอกาสท่ีจะไดรั้บการ
เล่ือนต าแหน่งงานใหสู้งข้ึน การไดรั้บโอกาสทางการศึกษา การไดรั้บโอกาสในการ
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มมากข้ึน และบุคลากรมีความพอใจท่ีรับการสนบัสนุนจาก



องคก์รในการพฒันาความรู้ความสามารถ มีความพอใจในการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง
อยา่งเป็นธรรมและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาในการไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถรวมไปถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (อา้งถึงใน พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย,์ 
2556: น. 15) ปัจจยัค  ้าจุน ดา้นโอกาสท่าจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต หมายถึง 
โอกาสจะไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่ง และไดรั้บความกา้นหนา้ในทกัษะวชิาชีพ และ
สอดคลอ้งกบั สุริยะพงศ ์แสนนามวงษ.์ (2558 : น. 7) ความกา้วหนา้ หมายถึง ความรู้สึก 
ความคิดเห็น หรือทศันคติท่ีดีของบุคลากรวา่ไดรั้บความไวว้างใจในการปฏิบติังาน มี
โอกาสไดร่้วมกิจกรรมในระดบันโยบาย มีโอกาสไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี มี
ความเจริญกา้วหนา้ในสายงาน การไดเ้ล่ือนขั้นหรือเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึนและไดรั้บ
การสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อพฒันาตนเองในดา้นความรู้
ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน ตลอดจนมีโอกาสรับผดิชอบงานท่ีส าคญั
เพิ่มเติม 
  2.4 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีองคก์าร
จ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ค่าตอบแทนน้ีอาจจ่ายในรูปตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินกไ็ด ้เพื่อตอบ
แทนการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ จูงใจใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่
ของครอบครัวผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน และบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร มีความ
พอใจกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถ มีการ
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนในแต่ละปีอยา่งเหมาะสม มีสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
แก่บุคลากรกรเหมาะสม สอดคลอ้งกบั ขวญัฤทยั  นาคดี. (2557: น 14) เงินเดือนและ
สวสัดิการ หมายถึง เป็นเงินท่ีไดรั้บตอบแทนจากการท างาน เป็นรายเดือนท่ีไดรั้บอยใูน
ปัจจุบนั เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินวทิยฐานะ เงินรางวลั และสวสัดิการ ท่ีไดรั้บใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีทางราชการจดัใหซ่ึ้งจะตอ้งมีความเป็นธรรม 
 2.5 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลท่ีปฏิบติังานร่วมกนั มีการติดต่อส่ือสารกนั ทั้งกริยาและวาจาท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหน่วยงาน และบุคลากรมีการท างาน



เป็นทีมกบัเพื่อนร่วมงานท าใหง้านประสบผลส าเร็จตามท่ีองคก์รตอ้งการ บุคลากรมี
ความพึงพอใจท่ีองคก์รจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสัมพนัธ์และมีความ
สามคัคีกนัอยา่งดี สอดคลอ้งกบั ขวญัฤทยั นาคดี. (2557: น 14) การท างานร่วมกบัเพื่อน
ร่วมงาน หมายถึง การติดต่อระหวา่งบุคคลกบัเพื่อน ร่วมงานท่ีแสดงออกถึงความ
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
 2.6 ดา้นนโยบายและการบริหาร หมายถึง ขอ้ก าหนดและแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีผูบ้ริหารก าหนดข้ึน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้
ส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความพึงพอใจท่ีองคก์รมี
นโยบายในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีโครงสร้างอตัราก าลงัเหมาะสมกบัสภาพงานในป
ปัจจุบนั มีนโยบายในการบริหารงานง่ายต่อการน าไปปฏิบติั รวมไปถึงแผนงานท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศันแ์ละพนัธกิจท่ีองคก์รก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีสองปัจจยั
ของ เฮอร์ซเบอร์ก (อา้งถึงใน พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย,์ 2556: น. 15) นโยบายและการ
บริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจดัการและการบริหารงาน
ขององคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.7 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึงสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม ท่ีมีอิทธิพลในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร และ
บุคลากรมีความพึงพอใจกบัการจดับริเวณท่ีท างานท่ีเป็นสัดส่วนเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้องคก์รจดัใหมี้เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน องคก์รมีความใส่ใจในสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อาคารสถานท่ีมีแสง
สวา่งเพียงพอ ท าใหบุ้คลากรรู้สึกมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั สมยศ 
นาวกีาร (2533 : น. 50-51) (อา้งถึงใน ศุภกิตต ์กิจประพฤทธ์ิกลุ 2553 : น.11) 
สภาพแวดลอ้มการท างาน พนกังานตอ้งการสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี เพราะวา่พวก
เขาตอ้งการความสบายทางร่างกายและสภาพแวดลอ้ม การท างานจะกระทบต่อชีวตินอก
เวลาของเขาดว้ย เช่น ถา้พวกเขาตอ้งท างานล่วงเวลาพวกเขาจะมีเวลาเพื่อครอบครัว 
เพื่อน และการพกัผอ่นของพวกเขานอ้ยลง 
 2.8 ดา้นความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อ
ความมัน่คงในการท างาน และความเช่ือมัน่วา่ชีวติจะประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้



และบุคลากรมีความพอใจกบัต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัอยูเ่พราะมีความมัน่คงต่ออนาคต 
บุคลากรมีความสุขกบัการท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์รและเช่ือมัน่ต่ออนาคตขององคก์รวา่
มีความมัน่คง สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (อา้งถึงใน   พรภทัร์ รุ่ง
มงคลทรัพย,์ 2556: น. 16) ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ
มัน่คงในการท างานความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์ร 
  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
 1. ผูบ้ริหารองคก์รควรด าเนินการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในเร่ืองของปัจจยัจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ในเร่ือง 
  1.1 ควรมีระบบบริหารจดัการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความดี
ความชอบ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่งงาน ท่ีเป็นธรรมโดยมีการประกาศ
ใหบุ้คลากรในองคก์รทราบอยา่งเปิดเผย โดยน าผลการปฏิบติังานมาเป็นองคป์ระกอบ
หลกัในการพิจารณา 
  1.2 ควรมีการบริหารจดัการดา้นสวสัดิการในหน่วยงานเพื่อเอ้ือ
ประโยชนก์บับุคลากรใหม้ากท่ีสุด เช่น สวสัดิการบา้นพกั จดัทุนการศึกษาเพื่อ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ จดัหาทุนส าหรับการศึกษาของบุตร
ของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อลดภาระใหแ้ก่บุคลากรในดา้นค่าใชจ่้าย 
   2.  ผูบ้ริหารองคก์รควรด าเนินการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในเร่ืองของปัจจยัจูงใจดา้นนโยบายและการบริหารท่ีมีความชดัเจนและง่ายต่อ
การน าไปปฏิบติั 
   3.  ผูบ้ริหารองคก์รควรด าเนินการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในเร่ืองของปัจจยัจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมและช่วย
เพิ่มบรรยากาศในการท างานใหบุ้คลากรมีความสุขในการท างานมากข้ึน 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติของบุคลากรกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรภายในกรมศุลกากรและด่านต่าง ๆ  
 2.ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ในดา้น
ต่าง ๆ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของตนเอง 
 3. การศึกษาความคาดหวงัต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานกบักรมศุลกากร  
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