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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 3) เพ่ือทราบถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ด าเนินการวิจัย
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรภายในกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
กรมศุลกากร จ านวน 97 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One Simples T Test 
Independent-Samples T Test และ One-Way ANOVA โดยก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศุลกากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของบุคลากรโดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศ และระยะเวลาในการท างานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรแตกต่างกัน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร พบว่า มีปัญหาในด้านการบังคับบัญชา เนื่องจากผู้บังคับบัญชาเข้าถึงและขอค าปรึกษา
ได้ค่อนข้างยาก มีการเพ่ิมข้ันตอนในการท างานท าให้เกิดความยากล าบากและล่าช้าในการท างาน 
และด้านสภาพการท างาน เนื่องจากมีเสียงดังรบกวน มีฝุ่นละอองและแสงแดดส่องรบกวนการท างาน
จากการปรับปรุงอาคาร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  
ข้อเสนอแนะคือ หน่วยงานควรส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานให้มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน และผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากข้ึน และ
ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค้ าจุน, กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

 

                                                           
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 การพัฒนาองค์การให้ยั่งยืนจะต้องเริ่มจากการวางแผนการพัฒนาองค์การให้

สามารถเติบโตได้ในระยะยาว โดยอาศัยปัจจัยส าคัญหลายด้านประกอบกันทั้งต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีความชัดเจนและสามารถยึดถือน าไปปฏิบัติได้ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องได้รับ
การสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์การ จะเห็นได้ว่าทรัพยากรการบริหาร (4Ms) 
ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ 
(Management) ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อองค์การที่ท าให้ภารกิจของ
องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่โดยธรรมชาตินั้นมนุษย์
แต่ละคนมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทั้งทางด้านกายภาพ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน โอกาสในการเข้าถึงปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ตลอดจนความสนใจในแต่ละด้านแตกต่างกัน แม้ว่าภายในองค์การจะมีการก าหนดหน้าที่การปฏิบัติ
เอาไว้ที่จะพอสามารถท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จได้ แต่การจะท าให้บุคลากรที่มีความ
หลากหลายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารองค์การ
จ าเป็นต้องให้ความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นศักยภาพของบุคลากรให้
ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

กรมศุลกากรก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2417 สืบเนื่องจากท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อใช้เป็นส านักงานกลางในการรวบรวมรายได้
ของแผ่นดินจากกการเก็บภาษีอากร ในปัจจุบันกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่น าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งตาม
หน้าที่ตามกฎหมายศุลกากรและการจัดเก็บแทนหน่วยงานอ่ืน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ปกป้องสังคม 
ดูแลป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรและเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่
สุจริต นอกจากนี้กรมศุลกากรได้รับบทบาทและหน้าที่เพ่ิมเติมในการส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
การค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดการค้าโลกได้ 

จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ก าหนดให้กรม
ศุลกากรมีภารกิจเก่ียวกับการการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า ป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บอากรต่อ
กระทรวง การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการส่งออก และการป้องกันผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน โดยกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรเป็นส่วนราชการของกรมศุลกากร มีหน้าที่
และอ านาจในการก าหนดและพัฒนามาตรฐานพิธีการศุลกากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากรให้เป็นไป
ตามความตกลงว่าด้วยราคาศุลกากรภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลกและความตกลงอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการออกประกาศราคาสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลราคาศุลกากรและบริหารฐานข้อมูลให้ทันสมัย พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์การประเมินอากรในส่วนที่เกี่ยวกับราคาศุลกากร ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
สิทธิประโยชน์ด้านพิธีการศุลกากร การตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก 
และตัวแทนออกของที่ขอรับสิทธิประโยชน์ด้านพิธีการศุลกากร รวมทั้งการควบคุมทะเบียนบัตร
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ส าหรับผ่านพิธีการศุลกากร ทะเบียนประวัติผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก และตัวแทนของผู้น าของเข้า
หรือผู้ส่งของออก ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับมาตรฐานพิธีการศุลกากรและราคา
ศุลกากร และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านทะเบียน
ประวัติของผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก และตัวแทนออกของ ด้านพิธีการศุลกากร และด้านราคาศุลกากร
ให้กับหน่วยงานอื่นภายในกรมศุลกากร และให้บริการกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งการจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยแรงจูงใจซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้สึกอยาก
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร ผู้วิจัยมีวิธกีารวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บข้อมูลจากหนังสือ บทความ
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของทางราชการ 
 2. การวิจัยส ารวจ (Survey Research) โดยการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม 

 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากรจ านวน 128 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ณ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นฐานในการค านวณ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศุลกากร ก าหนดค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% (ระดับความเชื่อม่ัน 0.05) โดยใช้สูตรค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน่ (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 23) ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 97 คน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563 หน้า 30) 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จ านวน 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 
ระยะเวลาการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ Herzberg โดย
แบบสอบถามแบ่งออกตามปัจจัยด้านแรงจูงใจออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน จ านวน 
15 ข้อ และปัจจัยค้ าจุน 7 ด้าน จ านวน 23 ข้อ รวมทั้งสิ้น 38 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามลักษณะเป็น
อัตรารวม (Summated Rating) โดยก าหนดค่าเลือกตอบเป็น 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale 
(ภัทรสินี ภัทรโกศล, 2563 หน้า 17) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 
เห็นด้วย    4 
เฉย ๆ    3 
ไม่เห็นด้วย   2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 

 
 เกณฑ์การแปรผลแบบสอบถามส่วนนี้ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนมาท าการแบ่งระดับ โดยใช้สูตร
การหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

 

     = 
 - 

 
 = 0.8 

 
ซึ่งจะได้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประกอบการวิจัย 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วน 
ดังนี้ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 42-44) 
 ส่วนที่ 1 การวิจัยส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันให้แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 97 คน ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 รวบรวม
แบบสอบถามที่กรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 ส่วนที่ 2 การวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสารทางราชการ 
กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยน ามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตาม
แนวคิดของ Herzberg โดยน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์และอธิบายความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของตัวแปร 1 กลุ่ม โดยใช้ One Samples T Test วิเคราะห์และอธบิายความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent-Samples T Test และ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ One-Way 
ANOVA (F-test) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ เพศหญิง อายุ 
30 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 2 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 - 40,000 บาท  
 
 2. ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) ด้านปัจจัยจูงใจ พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.83, 
S.D. = 0.55) โดยมีด้านความส าเร็จในการท างานเป็นอันดับหนึ่ง ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ( ̅ = 3.88, S.D. = 0.60) ด้านลักษณะของงาน ( ̅ = 3.77, S.D. = 
0.72) ด้านความรับผิดชอบ ( ̅ = 3.72, S.D. = 0.68) และด้านความก้าวหน้า ( ̅ = 3.58, S.D. = 
0.89) ตามล าดับ 
 2) ด้านปัจจัยค้ าจุน พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.82, 
S.D. = 0.64) โดยมีด้านความมั่นคงในงานเป็นอันดับหนึ่ง ที่สุด ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.65) รองลงมา 
คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ( ̅ = 4.11, S.D. = 
0.61) ด้านชีวิตความเป็นส่วนตัว ( ̅ = 3.89, S.D. = 0.86) ด้านเงินเดือน ( ̅ = 3.75, S.D. = 0.81) 
ด้านการบังคับบัญชา ( ̅ = 3.65, S.D. = 1.00) ด้านนโยบายการบริหารขององค์การ ( ̅ = 3.46, 
S.D. = 0.85) ด้านสภาพการท างาน ( ̅ = 3.44, S.D. = 1.09) ตามล าดับ 
 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One Samples T Test 
Independent-Samples T Test และ One-Way ANOVA (F-test) พบว่า 
 สมมติฐานที่ 1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 สมมติฐานที่ 2 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 5 ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 6 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรแตกต่างกัน 
 
 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 1. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้งาน จึงต้องการให้
หน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานให้เพียงพอ และสามารถเบิกใช้งานได้อย่างสะดวก 
 2. สภาพแวดล้อมในการท างานในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการท างาน เช่น มีเสียงดังรบกวน 
มีฝุ่นและแสงแดดส่อง 
 3. จ านวนบุคลากรตามโครงสร้างของหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง 
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 4. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ในการท างานบางด้าน เช่น ด้านการตรวจปล่อย
สินค้า ด้านพิกัดอัตราศุลกากร ด้านราคาศุลกากร ท าให้ขาดความรู้ความสามารถในงานที่ตน
รับผิดชอบ และท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
 5. ผู้บังคับบัญชาเพิ่มขั้นตอนในการท างาน ท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า และ
ลดทอนก าลังใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
 6. ขาดความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้บังคับบัญชาระดับกองไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงท าให้การปฏิบัติงานเกิดความยากล าบากและล่าช้า 
 7. ผู้บังคับบัญชาระดับกองก าหนดนโยบายและเกณฑ์บางอย่างที่กระทบต่อชีวิตความเป็น
ส่วนตัว เช่น การเข้มงวดในการลาพักผ่อนมากเกินไป ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดแรงจูงใจในการท างาน 
 
 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
 1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

 จากผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจมีแรงจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานมาก
ที่สุด ส่วนด้านปัจจัยค้ าจุนมีแรงจูงใจด้านความมั่นคงในงานมากที่สุด สามารถอภิปรายได้ว่า บุคลากร
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานที่
ส าเร็จตามเป้าหมาย และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานได้ นอกจากนี้หน่วยงานมีความมั่นคง
ในการท างาน และบุคลากรมีความพอใจต่อสวัสดิการพ้ืนฐานที่หน่วยงานจัดไว้ให้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจูงใจที่อยู่ในระดับมาก 
มี 3 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงานตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านสภาพการท างานและความมั่นคง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา และด้านนโยบายการบริหาร ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) 
ได้วิจัยเรื่อง เรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร่าง: 
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรีคชั่น จ ากัด พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมีแรงจูงใจมากท่ีสุด ด้านการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการ
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บริหาร ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ด้านการนิเทศงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านค่าตอบแทน มีระดับ
แรงจูงใจรองลงมาตามล าดับ และด้านสภาพชีวิตส่วนตัวมีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยนุช เครือศิริ (2559) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน รองลงมาคือด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ขัดแย้งกับงานวิจัยของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และด้านปัจจัย
ค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
นโยบายและการบริหาร และด้านความมั่นคงในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์ศักดิ์ 
สนฺตมโน (เกษวงศ์รอด) (2561) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และปัจจัยค้ าจุน ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการ
ปกครองและบังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า เพศ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อย่างไรก็ตาม อายุ 
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1) เพศ และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรไม่แตกต่างกัน แสดงว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศและระยะเวลา
การปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ได้วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า 
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และการอบรม/สัมมนา ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์ศักดิ์ 
สนฺตมโน (เกษวงศ์รอด) (2561) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และเงินเดือน ที่แตกต่างกัน ไม่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
  2) อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรแตกต่างกัน 
แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรข้ึนอยู่กับอายุ 
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยนุช เครือศิริ (2559) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อายุ ประสบการณ์การท างาน ระยะเวลาในการท างาน 
และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยุทธ วาณิชกลมนันทน์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา พบว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และพนักงานที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านแตกต่างกัน ยกเว้นด้านความสะอาด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ อุไร (2559) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร 
  จากผลการวิจัย พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรส่วนใหญ่ทางด้านการบังคับบัญชา ( ̅ = 3.65, S.D. = 1.00) และ
ด้านสภาพการท างาน ( ̅ = 3.44, S.D. = 1.09) แม้ว่าผลส ารวจค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในด้านดังกล่าวอยู่
ในระดับมาก แต่พบว่ามีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าแรงจูงใจในด้านอื่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ว่า ด้านการบังคับบัญชา พบว่า ผู้บังคับบัญชาเข้าถึงและขอค าปรึกษาได้ค่อนข้างยาก ไม่
ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการเพ่ิมข้ันตอนในการท างานอย่างไม่จ าเป็นท าให้เกิด
ความยากล าบากและล่าช้าในการท างาน ด้านสภาพการท างาน พบว่า ขณะที่ท าการศึกษามีการปรับปรุง
อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานท าให้เกิดเสียงดังรบกวน มีฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง มีแสงแดดส่อง
รบกวนการท างาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 
 1. หน่วยงานควรส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานให้มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน 
 2. ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น และควรให้
ความส าคัญกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การพิจารณาลดขั้นตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
รวมทั้งการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ด้านชีวิตความเป็นส่วนตัวอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบว่ามี
ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรักและความผูกพันต่อหน่วยงานมากข้ึน 
 2. ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปยังหน่วยงานอื่นภายในหน่วยงานเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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