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การคน้ควา้วจิยัฉบบันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัคุณลกัษณะงาน และเพื่อศกึษาผลกระทบของลกัษณะงาน
ต่อความพงึพอใจในงาน ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาค้นคว้า
ขอ้มลูต่าง ๆ โดยเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่18 มกราคม 2562 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เป็นกลุ่มตวัอย่างทีท่ราบจ านวนประชากรทีม่จี านวนจ ากดั สามารถนับได ้โดยใช้

สตูร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และสามารถเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างได ้339 ชุด โดยมกีารวเิคราะหข์อ้มูล
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน โดยใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี ่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะของงาน ความพึงพอใจในงาน โดยใช้
ค่าสถติคิ่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานการ
วจิยั โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยพจิารณาตวัแปรทีม่ค่ีาสมัประสทิธิ ์
สมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรตามทีส่งูสดุ  มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัคุณลกัษณะของงานส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั
ค่อนขา้งมาก โดยคุณลกัษณะงานสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพงึพอใจในงาน  ไดถู้กต้องร้อยละ 45.40 ตวัแปร
คุณลักษณะของงานส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 4 ด้าน คือ ความเป็น เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) 
ความส าคญัของงาน (Task Significance) ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) และผลสะทอ้นกลบัจากงาน 
(Feedback) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่ความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) ไม่ส่งผลต่อความ 
พงึพอใจในงาน   
 
ค าส าคญั : คุณลกัษณะของงาน ความพงึพอใจในงาน  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานราชการสงักดักระทรวงการคลงั มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัเกบ็ภาษีศุลกากรจากการ

น าสนิคา้เขา้และสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัร อ านวยความสะดวกทางการคา้ ป้องกนัและปราบปรามการกระท าผดิ
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อปกป้องสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มของประเทศชาตใิหม้คีวาม
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื พรอ้มทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนการคา้ระหว่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาดโลก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล หน่วยงานจดัเกบ็รายได ้ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คอื กรมศุลกากร 
กรมสรรพากร และกรมสรรพสามติ 

ปจัจุบนัระบบเศรษฐกจิโลกมกีารเปลี่ยนแปลงที่สลบัซบัซ้อนและเชื่อมโยงกนัมากขึน้ ท าให้มกีารแข่งขนัทาง
การคา้อย่างเสร ีสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศใหม้ศีกัยภาพในการแข่งขนักบัตลาดการคา้โลก ดว้ยการอ านวยความ
สะดวกทางการคา้ แก่ผูป้ระกอบการภายในประเทศ มกีารก าหนดแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบ



2 
 

การรบัช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(National e-Payment Master Plan) เพื่อพฒันาระบบรบัช าระเงนิของประเทศ    
ให้เป็นระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างครอบคลุมและครบวงจร เพื่ออ านวยความสะดวก ลดขัน้ตอน รวมถึงลดการพบปะ
ระหว่างผูป้ระกอบการกบัเจา้หน้าทีส่รา้งความพงึพอใจใหผู้ป้ระกอบการ ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ทัง้นี้เพื่อเพิม่
ประสทิธิภาพเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการแข่งขนัทางการค้า เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้โลกต่อไป (จุลสารศุลกากร, 2561, หน้า 21-23) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย, (2561) รายงานว่า เศรษฐกจิไทยในเดอืนพฤศจกิายน 2561 มกีารขยายตวัจากเดอืน
ก่อน โดยการบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัต่อเนื่องสง่ผลใหก้ารผลติภาคอุตสาหกรรมขยายตวัตาม การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตวัต่อเนื่อง ดา้นการสง่ออกสนิคา้ทรงตวั ขณะทีก่ารใชจ้่ายภาครฐัหดตวัเลก็น้อยจากรายจ่ายลงทุนเป็นส าคญั  

นภาพร  ธะระณีวฒัน์ (2555) ศกึษาระดบัแรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ท างานในหน่วยงานราชการของคน
ยุคเยนเนอเรชัน่วาย พบว่าคนยุคนี้มคีวามคดิแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ๆ คอืมมีุมมองความคดิทีก่วา้งไกล ยอมรบัและ
ปรบัตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ รกัความก้าวหน้า ชอบเรยีนรู ้สูช้วีติพรอ้มพชิติอุปสรรค ชอบการท างาน
เป็นทมี มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท าใหม้เีหตุผลในการเลอืกเขา้
ท างานในหน่วยงานราชการแตกต่างกนัออกไปซึง่สรุปผลการวจิยัไดว้่า ค่าเฉลีย่ของระดบัของแรงจูงใจในการตดัสนิใจ
เขา้ท างานในหน่วยงานของรฐัทีม่ากทีส่ดุ คอื ความมัน่คง รองลงมาคอื เงนิเดอืน และค่าเฉลีย่ของระดบัแรงจูงใจทีน้่อย
ทีส่ดุคอื ความทา้ทายในการท างาน  

อาชพีรบัราชการเป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและมเีกยีรตสิงู ท าใหห้ลาย ๆ คน มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะสอบบรรจุเขา้รบั
ราชการให้ได้ โดยหมัน่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ยิ่งมีความรู้เยอะ ยิ่งมีโอกาสสูง  แต่เมื่อสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการได้กลบัไม่มคีวามกระตือรอืร้นในการท างาน เนื่องจากงานราชการเป็นงานที่ต้องท าเป็นประจ า (Routine)       
มกีฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ มากมาย และมอี านาจในการตดัสนิใจไดไ้ม่สงูนัก ดงันัน้เพื่อไม่ใหเ้กดิความเบื่อหน่ายใน
การท างาน จงึควรออกแบบงานใหจ้งูใจ 

ส าหรบับุคลากรหรอืเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรุ่นใหม่ ที่มอีายุน้อย มกีารศกึษาด ีแต่ยงัขาดประสบการณ์ และ
ความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูง้านดา้นต่าง ๆ เพื่อความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน กเ็ป็นโอกาสดทีีจ่ะไดแ้สดงศกัยภาพ
การการท างานให้เป็นที่ประจกัษ์กบัสายตาบุคคลทัว่ไป ได้พฒันาประเทศชาติใหเ้จรญิก้าวหน้าทนัสมยั ไม่ด้อยกว่า
ประเทศอื่นใด โดยองคก์รจะตอ้งคน้หาคนเก่ง คนด ีและรกัษาบุคลากรเหล่านี้ไวใ้หอ้ยู่คู่กบัองคก์รตลอดไป 

ดว้ยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะงานกบัความพงึพอใจในงานของ
เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ว่าคุณลกัษณะของงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน
ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมากน้อยเพยีงใด เพราะการออกแบบงานที่ด ีท าให้จูงใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏบิตัิงานอย่างมี
ประสทิธผิล เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานกจ็ะมคีวามพอใจทีไ่ดใ้หบ้รกิารอย่างสะดวกรวดเรว็ ลดขัน้ตอนการท างานทีซ่ ้าซอ้น 
ท างานดว้ยความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารท างานเป็นทมี โดยทุกคนมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน ใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ มคีวามกา้วหน้าและมัน่คง ในอาชพีการงาน ไม่รูส้กึเบื่อหน่ายในการปฏบิตังิาน และท าใหบุ้คคลภายนอกทีม่า
ตดิต่องานราชการกม็คีวามพอใจไปดว้ย เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บักรมศุลกากรสูม่าตรฐานสากลระดบัโลก 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ดา้นคุณลกัษณะงานของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาผลกระทบของลกัษณะงาน ต่อความพงึพอใจในงาน ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจยั 
คุณลกัษณะของงานมีผลกระทบเชงิบวก ต่อความพงึพอใจในงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร โดยสมมตฐิานการวจิยัประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี้ 
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H1 : ปจัจยัดา้นความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความพงึพอใจในงาน 
H2 : ปจัจยัดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความพงึพอใจในงาน 
H3 : ปจัจยัดา้นความส าคญัของงาน (Task Significance) สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความพงึพอใจในงาน 
H4 : ปจัจยัดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความพงึพอใจในงาน 
H5 : ปจัจยัดา้นผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความพงึพอใจในงาน 

ขอบเขตของการวิจยั 
1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรตน้ คอื คุณลกัษณะของงาน (Job Characteristics Model (JCM)) ตามแนวคดิของแฮคแมนและโอลดแ์ฮม 
(Hackman & Oldham, 1980) และใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรุงจากแบบส ารวจเพื่อวนิิจฉัยงาน (Job Diagnostic 
Survey : JDS) ตามแนวคดิของแฮคแมน และโอลดแ์ฮม (Hackman & Oldham, 1980) ไดแ้ก่ ความหลากหลายทาง
ทกัษะ, ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน, ความส าคญัของงาน, ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นกลบัจากงาน  

ตวัแปรตาม คอื ความพงึพอใจในงาน (Job satisfaction) โดยศกึษาตามแนวคดิของทรฟิ, รยี์เมนชไนเดอร ์
และแทตเชอร ์(Tripp, Riemenschneider & Thatcher, 2016) โดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรุงจากแบบสอบถาม
ของทรฟิ รยีเ์มนชไนเดอร ์และแทตเชอร ์(Tripp, Riemenschneider & Thatcher, 2016) เกีย่วกบัการจดัการและการ
พฒันาซอฟตแ์วรไ์ดจ้ าลองแบบของการออกแบบงาน ทีเ่ชื่อมโยงแนวทางการพฒันาแบบว่องไวเขา้กบัการรบัรูล้กัษณะงาน 
จงึช่วยเพิม่ความพงึพอใจในการท างาน และแนวคดิของเดซแิละไรอนั (Deci & Ryan, 2000) ซึง่ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการมคีวามอสิระในการก าหนดดว้ยตนเอง ความต้องการมคีวามสามารถ และความตอ้งการสมัพนัธก์บั
ผูอ้ื่น เมื่อลกัษณะงานจงูใจเจา้หน้าที ่กท็ าใหไ้ดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เจา้หน้าทีเ่หน็ความส าคญัในงานทีต่นปฏบิตัิว่า
มคีุณค่าและมคีวามส าคญั ท าให้รูส้กึพอใจในงานที่ปฏบิตั ิดงันัน้ลกัษณะงานที่มแีรงจูงใจสูง จงึท าใหง้านมคีุณค่าสูง
ตามไปดว้ย สง่ผลใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามพงึพอใจในงานมากขึน้เช่นกนั 
2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

2.1  เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวนรวมทัง้สิน้ 2,235 รายประกอบดว้ย 11 หน่วยงาน 
คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักบริหารกลาง ส านักบริหารทรพัยากรบุคคล ส านักกฎหมาย ส านักแผนและการ
ต่างประเทศ ส านักพกิดัอตัราศุลกากร ส านักมาตรฐานพธิกีารและราคาศุลกากร ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ส านกัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร ส านกัตรวจสอบอากร และส านกัสบืสวนและปราบปราม 

2.2 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 339 ราย ได้จากการค านวณของกลุ่มโดยใช้สูตรค านวณขนาด
ตวัอย่างของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) โดยก าหนดค่าความคาดเคลื่อนที ่0.05  

การทบทวนวรรณกรรม  
1.  แนวคิดและทฤษฎีคณุลกัษณะของงาน 

การศกึษาคุณลกัษณะของงาน ไดแ้นวคดิมาจากของอดมั สมทิ (Adam Smith) (Morgeson, Medsker, & 
Campion, 2006, p.429) โดยการแบ่งงานกนัท าเฉพาะส่วนอย่างง่าย เพื่อลดเวลาในการเรยีนรูง้าน และประหยดัเวลา
ในการเปลีย่นอุปกรณ์ระหว่างปฏบิตังิาน ท าใหก้ารท างานเดมิซ ้าๆ ถูกพฒันาขึน้เป็นความช านาญ ส่งผลให้ประหยดั
ตน้ทุนและระยะเวลาในการท างาน ต่อมา เฟดเดอรคิ เทยเ์ลอร ์(Frederick Taylor) ไดน้ าแนวคดิการแบ่งงานกนัท ามา
พฒันาต่อโดยการศกึษาการเคลื่อนไหวของพนกังาน วเิคราะหเ์พื่อหาวธิกีารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด ใชเ้วลา
น้อยทีสุ่ด และใชอุ้ปกรณ์ทีเ่หมาะสม ท าใหห้น่วยงานลดเวลาในการฝึกอบรม พนักงานไม่ต้องใชท้กัษะทีห่ลากหลาย
และไม่ตอ้งรบัผดิชอบสงู จงึสามารถจ่ายค่าตอบแทนในอตัราทีต่ ่าได ้และลดความผดิพลาดในงานใหน้้อยลง เพราะเป็น
การท างานลกัษณะเดมิซ ้า ๆ แต่กอ็าจท าใหพ้นกังานเกดิความเบื่อหน่าย และมปีญัหาทางสขุภาพ จงึไม่พงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน (Morgeson, Medsker, & Campion, 2006, p.432)  
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จากปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ท าใหเ้กดิการพฒันาลกัษณะงานเพื่อเพิม่ความพงึพอใจใหเ้จา้หน้าทีโ่ดยวธิกีารขยาย
งาน (Job Enlargement) เพื่อเพิม่ปรมิาณงานและความรบัผดิชอบใหม้ากขึน้ ท าใหง้านมคีวามน่าสนใจเพิม่ขึน้ แต่กไ็ม่
ก่อใหเ้กดิความทา้ทายในงาน ดงันัน้ เฮอรซ์เบริก์ จงึใหค้วามส าคญักบัการเพิม่คุณค่างาน (Job Enrichment) โดยเพิม่
ความรบัผดิชอบในเชงิลกึ ใหม้อีสิระในการตดัสนิใจและควบคุมงาน (Herzberg, 1968)  
ความหมายคณุลกัษณะของงาน (Job Characteristics Model)  

Stephen P Robbins. Mary Coulter (2553, หน้า 216 – 219) ไดอ้ธบิายว่า การออกแบบงานเพื่อการจูงใจ 
(Designing Motivating Jobs) เป็นการออกแบบงานในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อจงูใจพนกังานใหท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ดงันี้ 

1.  การขยายขอบเขตงานในแนวกวา้ง (Job Enlargement) เป็นการเพิม่ปรมิาณงานใหร้บัผดิชอบมากขึน้ แต่
เป็นการรบัผดิชอบเพยีงบางสว่นเท่านัน้ ไม่ใช่รบัผดิชอบทัง้กระบวนงาน ท าใหม้ปีรมิาณงานเพิม่ขึน้ 

2.  การออกแบบงานใหเ้พิม่ขึน้ในแนวดิง่ (Job Enrichment) เป็นการเพิม่ความรบัผดิชอบในการวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการท างานตัง้แต่ตน้จนจบ โดยมปีรมิาณงานเท่าเดมิ แต่มคีวามรบัผดิชอบสงูขึน้ 

3.  กรอบหรอืแนวทางในการวเิคราะห์และออกแบบงาน (Job Characteristics Model : JCM) โดยมี
คุณลกัษณะของงาน 5 ด้าน คอื ความหลากหลายทางทกัษะ, ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน, ความส าคญัของงาน, 
ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นกลบัจากงาน 

ท าให้ผู้ปฏบิตังิานเหน็ความส าคญั และคุณค่าในงาน ไม่รู้สกึเบื่อหน่าย คดิว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
เพราะมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อความส าเรจ็ของงาน ซึง่สามารถทราบขอ้มูลยอ้นกลบัไดโ้ดยตรง อย่างแทจ้รงิ  ถอื
เป็นสิง่จงูใจในการปฏบิตังิาน ทีจ่ะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานรูส้กึพอใจในงานทางดา้นจติใจ ดงันัน้การออกแบบงานยิง่จูงใจสงู 
ยิง่เพิม่คุณภาพในการปฏบิตังิาน เพิม่ความพอใจในงาน ลดการขาดงานและการลาออกจากงาน ยิง่ผูท้ีต่้องการความ
เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานสงูกพ็อใจทีจ่ะปฏบิตังิานทีม่คีวามรบัผดิชอบสงู ท าใหไ้ดง้านมปีระสทิธภิาพสงูตามไป
ดว้ย (Stephen P Robbins. Mary Coulter, 2553, p.216-219)   

ทฤษฎีปจัจยัจูงใจและปจัจยัค ้าจุนมสี่วนกระตุ้นให้เกดิการศกึษาและเป็นพื้นฐานส าหรบัการออกแบบงาน แต่
ทฤษฎนีี้ยงัไม่สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเตม็ที ่ต่อมาแฮคแมน และโอลดแ์ฮม (Hackman & Oldham, 1980) ได้
พฒันาทฤษฎีลกัษณะงานขึน้ ซึ่งได้รบัความนิยมในการน ามาประยุกต์ใช้ออกแบบงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิด
แรงจงูใจ และความพงึพอใจในงาน ซึง่ไดอ้าศยัทฤษฎปีจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุนของเฮอรเ์บริก์ คดิคน้เครื่องมอืส าหรบั
วเิคราะห์งาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์ปรบัปรุงและออกแบบงานใหม่ ต่อมาได้พฒันาเป็นแบบจ าลองของ
ลกัษณะงาน (Hackman & Oldham, 1980, p.90) 

การทีภ่าวะทางจติใจ (Psychological States)  ทัง้ 3 นี้จะเกดิขึน้ได ้ต้องอาศยัลกัษณะงาน (Job Dimension) 
(Hackman & Oldham, 1980) ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้น คอื 

1. ความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety)  หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่ผูป้ฏบิตังิานไดท้ ากจิกรรมที่
แตกต่างกนัและจ าเป็นต้องใช้ทกัษะความช านาญงานและความสามารถหลาย ๆ อย่างในอนัที่จะปฏบิตัิงานให้เป็น
ผลส าเรจ็ 

2. ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง คุณลกัษณะของงานซึ่งผู้ปฏิบตัิงานแต่ละคน
สามารถปฏบิตังิานนัน้ ๆ นบัแต่เริม่ตน้จนกระทัง่เสรจ็สิน้กระบวนการและเกดิผลงานใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

3. ความส าคญัของงาน (Task Significance) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่ผลของงานมผีลกระทบต่อชวีติ 
ความเป็นอยู่ของบุคคลอื่น ซึง่อาจจะเป็นบุคคลในองคก์ารหรอืนอกองคก์ารกไ็ด ้

4. ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิาน
มอีสิระที่จะใช้วจิารณญาณของตนเองในการตดัสนิใจก าหนดขัน้ตอนและเลอืกวธิปีฏบิตัิงาน รวมทัง้พจิารณาแก้ไข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
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5. ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback from Job Itself) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่สามารถแสดงให้
ผูป้ฏบิตังิานทราบถงึผลสะทอ้น หรอืผลลพัธท์ีช่ดัเจนโดยตรงจากงานทีไ่ดป้ฏบิตัไิปแลว้ว่ามสีทิธผิลหรอืไม่ 

มอรเ์กสนัและฮมัเฟรย ์ไดเ้พิม่นิยามดา้นความมอีสิระในการท างานซึง่เป็นลกัษณะงานตามแนวคดิของแฮคแมน
และโอลดแ์ฮม เสนอว่าความมอีสิระในการท างาน หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานมอีสิระใน
การจดัการงานทีร่บัผดิชอบดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี้ 

1. ความมอีสิระในการจดัตารางการท างาน (Work scheduling autonomy) 
2. ความมอีสิระในการควบคุมวธิกีารท างาน (Work method autonomy) 
3. ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Decision-making autonomy) 

2.  แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจในงาน 
ความหมายของความพึงพอใจในงาน 

ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพงึพอใจในการท างานเป็นทศันคติของบุคคล ที่มีต่อปจัจยัต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติโดยทัว่ไปทีไ่ดร้บัมา (Gilmer, 1966. p.80) รวมถงึความรูส้กึและเจตคตทิัง้ทางบวกและทาง
ลบที่บุคคลมีต่องาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพการท างาน 
ค่าตอบแทน และเป้าหมายขององคก์ร รวมถงึปจัจยัส่วนบุคคล เช่น อายุ สุขภาพ อายุงาน ความมัน่คงทางอารมณ์ 
สถานะทางสงัคม กจิกรรมการพกัผ่อน ความสมัพนัธ์กบัครอบครวั (Schutz and Schita, 1994. p.271) และเป็น
ความรูส้กึทีช่อบหรอืพอใจทีม่ต่ีอองคป์ระกอบและแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของงานและผูป้ฏบิตันิัน้ไดร้บัการตอบสนอง
อนัจะเป็นผลที่ท าให้ผูป้ฏบิตังิานรูส้กึเต็มใจ หรอืมคีวามผูกพนักบังานและพร้อมที่จะปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร (กติมิา  ปรดีดีลิก 2539, หน้า 321) 

ผูว้จิยัจงึสรุปได้ว่า ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ ทศันคติเชงิบวกของแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของ
ตนเอง สง่ผลต่อความพงึพอใจในงาน ซึง่ในปจัจุบนัน้ีทุกอย่างเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้เพื่อความอยู่รอด จงึตอ้ง
เรยีนรู ้และปรบัตวัใหท้นักบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ศกึษาหาวธิ ีว่าท าอย่างไรจงึจะท าใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามพงึ
พอใจในงาน เพื่อใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของลกัษณะงานต่อความพึงพอใจในงาน 

ทรฟิ, รยีเ์มนชไนเดอร ์และแทตเชอร ์(Tripp, Riemenschneider & Thatcher, 2016) ศกึษาความพงึพอใจในการ
ปฏบิตัิงานของทมีพฒันาแบบว่องไว : การพฒันาแบบคล่องตัวตามการออกแบบงาน พบว่า การออกแบบงานที่
เชื่อมโยงแนวทางการพฒันาเขา้กบัการรบัรูล้กัษณะงาน ช่วยเพิม่ความพงึพอใจในการท างาน และการพฒันาแบบใช้
ความคล่องตวัและความพงึพอใจในงานมผีลกระทบจากการปฏสิมัพนัธแ์ละการรบัรูถ้งึความเป็นอสิระของงาน 

เดช ิและแวนสตนีคสิต์ (Dici & Vansteenkiste, 2004, p.27) สรุปขอ้มูลจากผลการศกึษาในอดตีพบว่า ทศิทาง
ของผลสะท้อนกลบัจากงานมผีลต่อความพงึพอใจ ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านความสามารถ โดยผล
สะท้อนกลบัทางบวกจะมผีลท าให้ความพงึพอใจ ในการตอบสนองความต้องการมคีวามสามารถเพิม่ขึน้ และกลบักนั
ในทางลบ  

จากการทบทวนงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปได ้ดงันี้ 
ความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) สามารถเปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ยิง่มทีกัษะ

ที่หลากหลาย ก็ยิง่มโีอกาสใช้ทกัษะที่หลากหลายด้วยความช านาญ สามารถท างานที่มีความท้าทาย ท าให้รู้สกึว่า
ตนเองเป็นคนมคีวามสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ จงึไดร้บัมอบหมายใหท้ างานทีใ่ชท้กัษะหลากหลายท าใหเ้ป็นทีย่อมรบั
จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) ท าให้เจา้หน้าที ่ทีป่ฏบิตังิานตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็กระบวนงาน 
รูส้กึมอีสิระในการตดัสนิใจ มคีวามสามารถ รอบรูใ้นงานทีต่นรบัผดิชอบ ท าใหม้ผีลงานใหเ้หน็อย่างชดัเจน ซึง่แสดงให้
เหน็ว่าผูป้ฏบิตังิานมคีวามรบัผดิชอบและมคีวามสามารถ ไดร้บัการยอมรบัจากหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน 
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ความส าคัญของงาน (Task Significance) ท าให้รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถจึงได้รับผิดชอบงานที่มี
ความส าคญั ท าใหรู้ส้กึว่าตนเองเป็นทีย่อมรบั และไดร้บัความไวว้างใจจากผูอ้ื่น 

ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) เป็นการเปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีม่อีสิระในการตดัสนิใจในการ
ก าหนดวธิกีาร ขัน้ตอนการท างานไดด้ว้ยตนเอง ท าใหเ้จา้หน้าทีรู่ส้กึว่าตนเป็นผูร้เิริม่ มโีอกาสเลอืก ความมอีสิระในการ
ตดัสนิใจในงาน ท าใหรู้ส้กึมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานนัน้ใหส้ าเรจ็ดว้ยความพยายามของตนเอง  

ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) สามารถรบัรูผ้ลการปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง ท าใหเ้จา้หน้าทีม่อีสิระในการ
ปฏบิตังิาน ไม่ไดถู้กควบคุม หรอืรอใหผู้อ้ื่นมาเป็นผูต้ดัสนิผลงานของตนเอง ผลสะทอ้นกลบัจากงานจงึเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เจา้หน้าทีร่บัรูผ้ลการปฏบิตังิานของตนเองว่าเป็นอย่างไร ประสบผลส าเรจ็เพยีงใด ถงึแมว้่าจะเกดิขอ้ผดิพลาด 
หรอืไม่สมบรูณ์ตามทีค่าดหวงัไว ้แต่กแ็สดงใหเ้หน็ความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง ทีจ่ะสง่ผลต่อความสามารถของตนเอง และ
เชื่อมโยงไปถงึการพฒันาความสามารถของตนเองใหเ้หมาะสมกบังาน 

ดงันัน้บทบาทของลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน เพราะการปฏบิตังิานมคีวามจ าเป็นต้อง
ใชท้กัษะหลากหลาย ทีจ่ะท าใหง้านประสบผลส าเรจ็ การปฏบิตังิานตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สิน้กระบวนงาน กท็ าใหเ้หน็
ผลงานไดอ้ย่างชดัเจน การไดร้บัผดิชอบงานทีม่คีวามส าคญั ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นท าให้รูส้กึเป็นทีย่อมรบั ไดร้บั
ความไว้วางใจ การมอีสิระในการตดัสนิใจก าหนดขัน้ตอน วธิกีารท างาน หรอืแก้ไขปญัหาดว้ยตนเอง กท็ าใหรู้้สกึว่า
ไดร้บัการยอมรบัจากหวัหน้าและเพื่อนร่วมงาน  และผลสะทอ้นกลบัจากงานกท็ าใหเ้จา้หน้าทีร่บัรูผ้ลการปฏบิตังิานของ
ตนเอง 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศกึษาบทบาทของลกัษณะงานต่อความพงึพอใจในงาน กรณีศกึษาเจ้าหน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Design) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) โดยมรีายละเอยีด
และวธิกีารด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ซึ่งหมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลกูจา้งประจ า และลกูจา้งชัว่คราว ทีป่ฏบิตังิานทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 11 ส านัก 
คอื กลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 20 คน ส านักบรหิารกลาง จ านวน 244 คน ส านักบรหิารทรพัยาการบุคคล จ านวน 
161 คน ส านักกฎหมาย จ านวน 172 คน ส านักแผนและการต่างประเทศ จ านวน 70 คน ส านักพกิดัอตัราศุลกากร 
จ านวน 193 คน ส านกัมาตรฐานพธิกีารและราคาศุลกากร จ านวน 125 คน ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวน 146 คน ส านกัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร จ านวน 263 คน ส านกัตรวจสอบอากร จ านวน 189 คน และส านัก
สบืสวนและปราบปราม จ านวน 652 คน รวมทัง้สิน้ 2,235 คน (รายงานประจ าปี กรมศุลกากร 2561 ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2561) 
กลุ่มตวัอย่าง 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เป็นกลุ่มตวัอย่างทีท่ราบจ านวนประชากรทีม่จี านวนจ ากดั สามารถนับได ้
โดยใชส้ตูร ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.727) ณ ระดบัความเชื่อมัน่ เท่ากบั 95 % หรอืยอมรบัความคลาดเคลื่อนได้
เท่ากบั 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการค านวณ คอื 339 คน ผูว้จิยัได้เพิม่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างอกี 10 % 
เพื่อป้องกนักรณีทีอ่าจไดร้บัขอ้มูลไม่ครบถ้วน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทีแ่จกไปทัง้สิน้ เป็นจ านวน 373 คน แล้วจงึใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่าง ซึ่งสามารถเกบ็
แบบสอบถามมาไดท้ัง้หมด 339 คน ใชไ้ด ้338 คน ใชไ้ม่ได ้1 คน เนื่องจากขอ้มลูไม่ครบถว้น 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล, แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน 

ผูว้จิยัไดน้ ามาจากขอ้ค าถามของ ทรฟิ, รยีเ์มนชไนเดอร ์และแทตเชอร ์(Tripp, Riemenschneider & Thatcher, 2016), 
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แบบสอบถามคุณลกัษณะของงาน ซึง่ผูว้จิยัปรบัปรุงจากแบบส ารวจเพื่อวนิิจฉัยงาน (Job Diagnostic Survey: JDS) 

ตามแนวคดิของแฮคแมน และโอลดแ์ฮม (Hackman and Oldham, 1980) ของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 338 คน แลว้น าไปวเิคราะหข์อ้มลู  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจในการท างาน จาก

บทบาทของลกัษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ขอ้

ค าถาม 5 ขอ้ คอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และอายุงาน 

ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน ผูว้จิยัไดน้ ามาจากขอ้ค าถามของ ทรฟิ, รยีเ์มนชไนเดอร ์และแทตเชอร ์

(Tripp, Riemenschneider & Thatcher, 2016) ซึง่ผูว้จิยัเป็นผูแ้ปลเป็นภาษาไทยเอง โดยมผีูเ้ชีย่วชาญในการท าวจิยั 

เป็นอาจารยค์ณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ช่วยตรวจสอบ และใหค้ าแนะน าการแปลขอ้ค าถาม มจี านวน 3 ขอ้ 

คอืขอ้ 6 – 8 

ตอนที่ 3 – 4  แบบสอบถามคุณลักษณะของงาน ซึ่งผู้วิจยัปรับปรุงจากแบบส ารวจเพื่อวินิจฉัยงาน (Job 

Diagnostic Survey: JDS) ตามแนวคดิของแฮคแมน และโอลดแ์ฮม (Hackman and Oldham, 1980) โดยครอบคลุม

องคป์ระกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายทางทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความมี

อสิระในการตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นกลบัจากงาน โดยขอ้ค าถามตอนที ่3 มจี านวน 5 ขอ้ คอื ขอ้ 9 - 13 ส่วน

ตอนที ่4 มขีอ้ค าถาม 10 ขอ้ คอื ขอ้ 14 – 23  

ตาราง 1  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัแปรคุณลกัษณะของงาน ความพงึพอใจในงาน ส าหรบัค าถามขอ้ที ่6 - 13 

ระดบัความคดิเหน็ คะแนนขอ้ค าถามเชงิบวก คะแนนขอ้ค าถามเชงิลบ 
มากทีสุ่ด 7 1 
มาก 6 2 
ค่อนขา้งมาก 5 3 
ปานกลาง 4 4 
ค่อนขา้งน้อย 3 5 
น้อย 2 6 
น้อยทีสุ่ด 1 7 

ตาราง 2 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัแปรคุณลกัษณะของงาน ความพงึพอใจในงาน ส าหรบัค าถามขอ้ที ่14 - 23 

ระดบัความคดิเหน็ คะแนนขอ้ค าถามเชงิบวก คะแนนขอ้ค าถามเชงิลบ 
ถูกตอ้งอย่างมาก 7 1 
ค่อนขา้งถูก 6 2 
ถูกนิดหน่อย 5 3 
ไมแ่น่ใจ 4 4 
ผดินิดหน่อย 3 5 
ค่อนขา้งผดิ 2 6 
ผดิอย่างมาก 1 7 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อายุงาน โดยใช้ค่าสถิต ิ

การแจกแจงความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
2. การวเิคราะห์เพื่ออธบิายระดบัคุณลกัษณะของงาน ความพงึพอใจในงาน โดยใช้ค่าสถติิ ค่าเฉลีย่ (Mean) 

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยั โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 
ผลการวิจยั 

การวเิคราะหค์ุณลกัษณะของงาน โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) ความ
เป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) ความส าคญัของงาน (Task Significance) ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
(Autonomy) และผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) ซึง่ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะงาน ของ
กลุ่มตวัอย่างพบว่า ความคดิเหน็อยู่ในระดบัค่อนขา้งมากทุกด้าน โดยมคี่าเฉลี่ยเหน็ด้วย รวมอยู่ที่ระดบั 4.95 จาก
คะแนนเต็ม 7 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ระดบัความคิดเห็นทุกด้านอยู่ระดบัค่อนข้างมาก ได้แก่ ผล

สะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) (  = 5.25 ) ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) (  = 5.11 ) ความ

หลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) (  = 4.93 ) ความส าคญัของงาน (Task Significance) (  = 4.74 ) และ

ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) (  = 4.70 )  
ผลการทดสอบและวิเคราะหส์มมติฐานคณุลกัษณะของงานต่อความพึงพอใจในงาน 

สมมตฐิานการวจิยั จะใชส้ถติหิาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดว้ยวธิวีเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศกึษาว่าคุณลกัษณะของงานทีป่ระกอบดว้ย ความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) ความส าคญัของงาน (Task Significance) ความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน (Autonomy) และผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) มผีลต่อความพงึพอใจในงานของ เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของคุณลกัษณะงานทีม่ผีลต่อความพงึ
พอใจในงานของเจ้าหน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 ดา้นพบว่า ความมอีสิระในการ
ตดัสนิใจในงาน (Autonomy) (X4) มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยมากทีสุ่ด (=0.435, p < 0.05) รองลงมาคอื ความเป็น
เอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) (X2)  (=0.226, p < 0.05) ความส าคญัของงาน (Task Significance) (X3) (=
0.171,  p < 0.05) ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) (X5) (=0.116, p < 0.05) และดา้นความหลากหลายของ
ทกัษะ (Skill Variety) (X1) (=0.034, p > 0.05) ตามล าดบัซึง่สามารถพยากรณ์ คุณลกัษณะของงานทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจในงานของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (Y) ไดร้อ้ยละ 45.40 (Adj R2 = 0.454) โดย
สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้  

Y = 5.492 + 0.226 (X2) + 0.171 (X3) + 0.435 (X4) + 0.116(X5) 
โดยที ่  Y     =  ความพงึพอใจในงาน 
    X2   =  ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity 
    X3   =  ความส าคญัของงาน (Task Significance) 
    X4   =  ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) 
    X5   =  ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) 
โดยสามารถอธบิายได้ว่า ถ้าคุณลกัษณะของงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task 

Identity) = X2  ความส าคญัของงาน (Task Significance) = X3 ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) = X4 
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ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) = X5 ) เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย จะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงานเพิม่ขึน้ 0.226 , 
0.171 , 0.435 , 0.116 ตามล าดบั 

จากสมการสรุปไดว้่า ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) (X4)  มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยมากทีสุ่ด 
(=0.435, p < 0.05) รองลงมาคอื ความเป็นเอกลษัณ์ของงาน (Task Identity) (X2) (=0.226, p < 0.05) 
ความส าคญัของงาน (Task Significance) (X3) (=0.171, p < 0.05) ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) (X5) (=
0.116, p < 0.05) ส่งผลต่อความพงึพอใจในงานของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ยกเวน้ ดา้นความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) (X1) (=0.034, p > 0.05) พบว่าไม่ส่งผลต่อความพงึ
พอใจในงานของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

จากการทดสอบสมมติฐานและวเิคราะห์สมมติฐาน ตวัแปรต้น คอื คุณลกัษณะของงาน 5 ด้าน ได้แก่ ความ
หลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity)  ความส าคญัของงาน (Task 
Significance) ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน (Autonomy) ผลสะท้อนกลบัจากงาน (Feedback) ด้วยวิธีการ
วเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % หรอื p-value น้อยกว่า 
0.05 พบว่าตวัแปรดงักล่าว มปีระสทิธภิาพในการท านาย 4 ตวั คอื ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity)  
ความส าคญัของงาน (Task Significance) ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy)  และผลสะทอ้นกลบัจากงาน 
(Feedback) และตัวแปรที่ไม่มีประสทิธิภาพในการท านาย 1 ตัว คือ ความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety)  
ส่วนตัวแปรตาม คอื ความพึงพอใจในงาน และผ่านเกณฑ์ในการน ามาสร้างเป็นสมการท านายเพื่อประเมินความ       
พงึพอใจในงาน 

จากค่า p-value ทีม่คี่าเท่ากบั 0.000 และ 0.019 ซึง่น้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H2 – H5 
และยอมรบัสมมตฐิานขา้งต้น นัน่คอืความพงึพอใจในงานของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากค่า R2 แสดงให้เหน็ว่า ตวัแปรต้น ซึ่งได้แก่ คุณลกัษณะของงานสามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรตาม คอื 
ความพงึพอใจในงาน ไดอ้ย่างถูกตอ้งรอ้ยละ 45.40 

ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า คุณลักษณะของงาน 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็น เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) 
ความส าคญัของงาน (Task Significance) ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) และผลสะทอ้นกลบัจากงาน 
(Feedback) สามารถท านายหรอืสง่ผลต่อความพงึพอใจในงาน แต่ความหลากหลายทางทกัษะ (Skill Variety) ไม่สง่ผล
ต่อความพงึพอใจในงาน 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากการวจิยัเรื่อง การศกึษาบทบาทของลกัษณะงานต่อความพงึพอใจในงาน กรณีศกึษาเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Design) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศกึษา
ระดบัความคดิเหน็ดา้นคุณลกัษณะของงาน  (2) เพื่อศกึษาผลกระทบของลกัษณะงาน ต่อความพงึพอใจในงาน ของ
เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

สรปุผลการวิจยั 
1.  การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 

(Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า 
1.1  เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 77.50 

และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 22.50  
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1.2  เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  31 - 40 ปี คดิเป็นร้อยละ 
41.70 รองลงมาคอืช่วงอายุ 41 - 50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 ช่วงอายุ 21 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 19.20 ช่วงอายุ 51 - 60 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 14.80 

1.3  เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็น
รอ้ยละ 56.50 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 29.30 ต ่ากว่าปรญิญาตรี คดิเป็นรอ้ยละ 13.60 และน้อย
ทีส่ดุคอื ระดบัปรญิญาเอก คดิเป็นรอ้ยละ 0.60 

1.4  เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 
63.90 รองลงมาคอืพนักงานราชการ คดิเป็นร้อยละ 24.90  ลูกจ้างชัว่คราว คดิเป็นร้อยละ 10.70 และน้อยที่สุดคอื
ลกูจา้งประจ า คดิเป็นรอ้ยละ 0.60 

1.5  เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มอีายุงาน 1 -5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.10 รองลงมาคอื อายุงานมากกว่า 15 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 28.40 อายุงาน 11-15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 15.10 ปี อายุ
งาน 6-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 14.20 และน้อยทีส่ดุคอือายุงานต ่ากว่า 1 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 6.20 

1.6  ระดบัความคดิเหน็ของเจา้หน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้านคุณลกัษณะของ
งานทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงาน ส าหรบัการพจิารณาปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของงานระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผลสะทอ้นกลบัจากงาน มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ รองมาคอืความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน ความหลากหลายทางทกัษะ ความส าคญัของงาน และความเป็น
เอกลกัษณ์ของงาน ตามล าดบั  

เมื่อพจิารณารายละเอยีดเป็นรายองค์ประกอบสามารถสรุปได้ว่า ด้านความหลากหลายทางทกัษะ 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นกลบัจากงาน มี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 

ระดบัความคดิเหน็ของเจา้หน้าที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้านคุณลกัษณะของ

งานทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงาน อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก ประกอบดว้ย ผลสะทอ้นกลบัจากงาน ( =5.25) 

ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน ( =5.11) ความหลากหลายทางทักษะ ( =4.93) ความส าคัญของงาน 

( =4.74) และความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ( =4.70) 
2.  การวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) สรุปผลการวจิยัว่าสมมตฐิานจะใชส้ถติหิา

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรด้วยวธิวีเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศกึษา
ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของงานประกอบด้วย ความหลากหลายทางทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญั
ของงาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน ผลสะทอ้นกลบัจากงาน มผีลต่อความพงึพอใจในงานของเจา้หน้าทีก่รม
ศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

จากการทดสอบสมมติฐาน โดยการสร้างสมการท านายคุณลกัษณะของงานด้วยวธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยตวัแปรคุณลกัษณะของงาน 5 ดา้น พบว่า ตวัแปรคุณลกัษณะของงาน
สง่ผลต่อความพงึพอใจในงาน คอื ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน, ความส าคญัของงาน, ความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน และผลสะทอ้นกลบัจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนความหลากหลายทางทกัษะ ไม่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยตวัแปรคุณลกัษณะของงาน มอี านาจในการท านายความพงึพอใจในงานไดร้อ้ยละ 45.40 ดงันัน้ จงึกล่าวได้
ว่า ตวัแปรคุณลกัษณะของงาน 4 ดา้น คอื ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน,ความส าคญัของงาน, ความมอีสิระในการ
ตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นกลบัจากงาน ส่งผลต่อความพงึพอใจในงาน ของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 
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การอภิปรายผล  
สมมตฐิานปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของงานประกอบดว้ย ความหลากหลายทางทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

งาน ความส าคญัของงาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน ผลสะทอ้นกลบัจากงาน มผีลต่อความพงึพอใจในงานของ
เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรอืไม่ 

ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัทางด้านคุณลกัษณะของงานประกอบด้วย ความหลากหลายทางทกัษะ ความเป็น
เอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน ผลสะทอ้นกลบัจากงาน มผีลต่อความพงึ
พอใจในงาน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัคุณลกัษณะของงาน ในดา้นความมอีสิระในการท างานนัน้ เจ้าหน้าทีค่วรได้รบั
อสิระการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดร้บัความไวว้างใจจากหวัหน้าในการท างานนัน้ ๆ อย่างเตม็ที ่ท าใหรู้ส้กึพงึพอใจ
ในงาน ไม่ใช่ท าเพระถูกสัง่ หรอืบงัคบั และจบัตามองอยู่ตลอดเวลา หรอืจะท าอะไรกต็้องขออนุมตัเิรื่อย ๆ ถ้าลกัษณะ
งานเป็นไปในลกัษณะทีไ่ม่เปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการทีจ่ะคดิทีจ่ะท าอะไรไดเ้องบา้ง เขาจะรูส้กึไม่อยาก
ท างานนัน้ และสดุทา้ยเขากจ็ะไม่อยากท างานนัน้เลย ดา้นความส าคญัของงาน เช่น การไดร้บัมอบหมายใหท้ างานทีม่ี
ความส าคญั ท าใหเ้ขารูส้กึว่าเป็นสว่นหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในองคก์รเพื่อใหง้านประสบผลส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

ส่วนปจัจัยคุณลักษณะของงานในด้านความหลากหลายทางทักษะ เน่ืองจากงานบางอย่างต้องการความ
เชีย่วชาญเฉพาะด้าน ผูท้ี่ปฏบิตัิงานจงึไม่มคีวามหลากหลายในการท างาน ท าให้เกดิความเบื่อหน่าย ไม่มคีวามทา้ทาย 
ตอ้งท างานเดมิๆ ซ ้าๆ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าเจา้หน้าทีม่กีารรบัรูคุ้ณลกัษณะของงานโดยรวมและในทุกดา้นค่อนขา้งมาก
นัน้ อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดงันี้ 

1. ความหลากหลายทางทกัษะ (Feedback) ในการท างานนัน้ ผูท้ าไดใ้ชค้วามรู ้หรอืทกัษะทีห่ลากหลายในการ
ท างานมากน้อยแค่ไหน ซึง่งานยิง่ทา้ทายมากเท่าไรกย็ิง่เพิม่คุณค่ามากเท่านัน้ ในทางกลบักนัคอืงานทีไ่ม่ต้องใชท้กัษะ
มากนกั หรอืเป็นงานเดมิ ๆ จะเป็นงานทีไ่ม่ตอ้งใชท้กัษะและอาจเป็นงานทีซ่ ้าซาก ไม่ก่อใหเ้กดิคุณค่าเพิม่ 

2. ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) หรอืความเกีย่วเนื่องกนัของงาน คอืไดท้ างานนัน้เป็นชิน้เป็น
อนัแค่ไหน ได้ท าจนจบกระบวนงาน หรือได้ท าเพียงบางส่วน บางจุดของงานเท่านัน้ ซึ่งในงานตามปกติจะพบว่า
เจา้หน้าทีไ่ดท้ างานเพยีงบางสว่นเท่านัน้ 

3. ความส าคญัของงาน (Task Significance) คอืงานนัน้ ๆ มคีวามส าคญั และมคีุณค่าแค่ไหน ความส าคญันัน้
อาจเป็นความส าคญัและมคีุณค่าต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งต่อองคก์ร หรอืมคี่าต่อชวีติและทรพัย์สนิ หรอืต่อสงัคมเพยีงไร 
และอาจสง่ผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างมาก เช่น งานขบัรถโดยสารสาธารณะ ซึง่ตอ้งรบัผดิชอบชวีติของผูโ้ดยสาร 

4. ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน (Autonomy) คอืผูป้ฏบิตัมิอีสิระในงานทีต่นเองรบัผดิชอบแค่ไหนโดยได้
ใชค้วามคดิ ไดต้ดัสนิใจดว้ยตนเอง สามารถจดัตารางของตนเอง หรอืในทางกลบักนัอาจจะเป็นงานทีต่้องท าตามคู่มอื 
หรอืตามค าสัง่เท่านัน้ 

5. ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) คอืผูป้ฏบิตังิานไดข้อ้มูลยอ้นกลบัเกีย่วกบัผลงานตนเองหรือไม่เพราะ
การได้รบัขอ้มูลย้อนกลบัจะท าให้ได้ทราบว่า ผลงานที่เกดิขึน้นัน้เป็นอย่างไร มผีลต่อผูเ้กี่ยวขอ้อย่างไร และงานนัน้
ประสบความส าเรจ็หรอืไม่ ตอ้งมกีารแกไ้ขปรบัปรุงอย่างไร เพื่อจะไดพ้ฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไปเรื่อย ๆ  

ข้อเสนอแนะ 
1.  การน าผลการวจิยัไปใช้ ควรมุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัต่าง ๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางบรหิารงาน

ของกรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทีจ่ะส่งผลใหเ้จ้าหน้าทีศุ่ลกากร มคีวามพงึพอใจในงานในระดบัสูง
ต่อไป เช่น ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะงาน องคก์รควรพจิารณาก าหนดภาระของงาน และหน้าทีร่บัผดิชอบของเจา้หน้าที่
ศุลกากร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา ประสบการณ์การท างาน สร้างวฒันธรรมองค์กร     
เปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีก่รมศุลกากรแสดงความคดิเหน็และน าความคดิเหน็ทีเ่หมาะสมมาปฏบิตั ิเช่น ใหม้กีารประชุม
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เพื่อพฒันาการท างานและเขยีนข้อเสนอแนะในการปญัหา องค์กรควรก าหนดขอบเขตอ านาจความรบัผิดชอบให้
เหมาะสม เป็นตน้ 

2.  การเสนอแนะหวัขอ้วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสบืเนื่องในการท าวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาในหวัขอ้บรรยากาศของ
กรมศุลกากรทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจและผลการด าเนินงานของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
โดยขยายกลุ่มการศกึษาไปยงัภูมภิาค เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มลูเกีย่วกบับรรยากาศของกรมศุลกากร ทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจในงานต่อองคก์ร และผลการด าเนินงานว่ามคีวามสมัพนัธห์รอืแตกต่างกนัอย่างไร 

ค าขอบคณุ 
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สนิทนุช  นิยมศลิป์ อาจารยท์ี่ปรกึษาเป็นอย่างสงู ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า 

แก่ผูท้ าวจิยัในครัง้นี้ ซึง่ไดใ้หค้วามรู ้ชีแ้นะแนวทางการศกึษา ตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องของงาน ตลอดจนการให้
ค าปรกึษาซึง่เป็นประโยชน์ในการวจิยั จนงานวจิยัครัง้นี้มคีวามสมบูรณ์ ส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีรวมถงึคณาจารยท์ุกท่านที่
ประสทิธิป์ระสาทความรู ้สามารถน าวชิาการต่างๆ มาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้  หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด
ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ทีน่ี้  
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