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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 25 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 140 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 1 - 10 ปี นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาก ร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.623 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ได้ร้อยละ 62.30 เมื่อพิจารณาค่า Significant  ที่ระดับ 0.000 
มีจ านวน 2 ด้าน คือ ความส าเร็จในการท างาน และความมั่นคงในงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study factors that affect the work efficiency of 

personnel’s in Bangkok Area Revenue Office 25. The samples in this research are personnel, 
who are government officers, government employees, permanent employees and 
temporary workers, in the Bangkok Area Revenue Office 25. They were selected through 
simple random sampling. This research is a quantitative research applying a questionnaire to 
collect data. Frequency, percentage, mean and standard deviation are the statistics used to 
analyze data, and multiple regression analysis.  
 The results indicated that most of the participants are females aged between 31-40 
years old with a bachelor’s degree and 1-10 years of length of work time. In addition, it is 
found that motivation factors and work efficiency factors were at high levels of their opinions. 
The results of a hypothesis testing found that motivation factors that affect work efficiency 
of personnel’s in the Bangkok Area Revenue Office 25 have a statistical significance level at 
0.05. R Square value was 0.623, Show that independent variables is that motivation factors 
that affect work efficiency of personnel’s Bangkok Area Revenue Office 25 at 62.30%. When 
considered a statistical significance level at 0.000, there are 2 aspects, work success, and job 
security. That affect work efficiency of personnel’s in the Bangkok Area Revenue Office 25.  
 
Keywords: Motivation Factors, Work Efficiency, Bangkok Area Revenue Office 25  
 
บทน า 

กรมสรรพากร มีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษี เพื่อให้
ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเกิดความ
สมัครใจในการเสียภาษี โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย” กรมสรรพากรมีหน้าที่สร้างรายได้หลักให้กับรัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งจากการเปลี่ยนแปลง จากแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ D2RIVE เพื่อให้กรมสรรพากรเป็นองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ
สามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ และบรรลุเป้าหมายใน
การจัดเก็บภาษี ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมีผลการจัดเก็บภาษี
ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี (กรมสรรพากร, รายงานประจ าปี, 2561)  

เนื่องจากปริมาณงานและความท้าทายในการจัดเก็บภาษีที่มีผลกระทบจากมาตรการภาษี ท าให้
การจัดเก็บภาษียากยิ่งขึ้น บุคลากรมีปริมาณงานที่มากกว่ามาตรฐานปกติที่ควรเป็น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้
บุคลากรที่มีศักยภาพขอโอนไปอยู่หน่วยงานอ่ืนเป็นจ านวนมาก และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลน
อัตราก าลังของหน่วยปฏิบัติจึงเป็นปัญหาส าคัญของกรมสรรพากร อันเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ท างาน ซึ่งในขณะเดียวกันภาระงานของกรมสรรพากรมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรและการให้บริการผู้เสียภาษี  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมสรรพากร         
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ข้าราชการเกิดความเครียด คุณภาพชีวิตถดถอย ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการลดลง และหากกรมสรรพากรยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่ม และยังสูญเสียอัตราก าลังมากขึ้น
ต่อไป จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมสรรพากรโดยตรง กระทบต่อผลการจัดเก็บภาษีท าให้
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ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
1.ความส าเร็จในการท างาน 
2.การยอมรับนับถือ 
3.ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
4.ความรับผิดชอบ 
5.ความก้าวหน้า 
6.นโยบายและการบริหาร 
7.ความสัมพันธ์กับผู้บังคบับัญชา 
8.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
9.ความมั่นคงในงาน 
10.ค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 

เกิดปัญหาในการบริหารงบประมาณของประเทศได้ เพราะรายได้หลักของรัฐบาลที่น ามาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ มาจากรายได้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร (กรมสรรพากร, แบบรายงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปี, 2561)  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน และสนับสนุน
ภารกิจต่าง ๆ ของกรมสรรพากร จึงต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ว่ามีปัจจัยจูงใจด้านใดบ้างที่มีผลท าให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยจูงใจ     
เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันองค์กรให้มีการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาไว้
โดยได้น าแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ซึ่งมีปัจจัยจูงใจ 10 ด้าน ผู้วิจัยได้น ามาก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้  

 
  ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานของงานวิจัย 

ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25 

 
 

 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  25 มีทั้งหมด

จ านวน 212 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งการ
ก าหนดขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จ านวน 
138.56 คน อย่างน้อยใช้ 139 คน แต่เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จากแบบสอบถามจึงเพิ่มขนาด
ตัวอย่างเป็นจ านวน 140 ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 
ขอบด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา  
ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน และค่าตอบแทน 

ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25 

 
ขอบเขตพื้นที่: พื้นที่ในการด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ คือส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 
 
ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ซึ่งสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางพัฒนาปัจจัย
แรงจูงใจในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการจัดท าแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีต่าง ๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยสามารถจ าแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Peterson and Plowman (1953, หน้า 47 อ้างถึงใน วรรณชรินทร์ จิตรสมัคร, 2559) สรุป

องค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ด้วยกันคือ 
1) คุณภาพของงาน (Quality) คือจะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมี

ความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
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 2) ปริมาณงาน (Quantity) คืองานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดย
ผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการ
วางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ 
เหมาะสมกับงาน และทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 4) ค่าใช้จ่าย (Costs) คือในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ จะต้อง
ลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557, หน้า 11) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจหรือความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละ
บุคคลได้รับและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความ  
พึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ท า
ให้เกิดความไม่สมดุลเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลการเลือกที่จะปฏิบัติใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

จุฑารัตน์ ดีวิ (2560, หน้า 19) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจคือสิ่งที่ชักจูงให้บุคคลกระท าการสิ่งใดหรือไม่
กระท าสิ่งใดตามความต้องการทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคลนั้น  ๆ ซึ่งความต้องการของมนุษย์ มี
หลากหลายรูปแบบแต่ละระดับแตกต่างกันไป หากผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานต้องการ
สิ่งใดแล้วใช้ความต้องการนั้นเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีแรงกระตุ้นในการ
ท างานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ เกิดการท างานที่
มีประสิทธิภาพ น ามาซึ่งความส าเร็จของหน่วยงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) 
Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 

ในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ “motivation-maintenance 
theory” หรือ “dual factor theory” หรือ “the motivation-hygiene theory”  

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรัก
งานที่ปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ 

1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบ
ความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อ
ผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา การ
ยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็น
ถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับ
ความส าเร็จในงานด้วย 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว 
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4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน   
ใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้
ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 

ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุน
ให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ
จะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่พอใจของ
บุคลากรในการท างาน 

2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้ง
เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะ
วิชาชีพด้วย 

3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่ว่าเป็น
กิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 

4. สถานะของอาชีพ อาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 
5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ การติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์การ 
6. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน 

รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย 
7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของเขา

ไม่มีความสุข และพอใจกับการท างานในแห่งใหม่ 
8. ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน ความ

ยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 
9. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน

หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25   
มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบดังนี้ 
วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และเป้าหมายของกรม และส านักงานสรรพากรภาค ก ากับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ 
ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรส าหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัด
ภาษีอากรค้างและด าเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีรวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร ก ากับติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พิจารณาคืนเงินภาษีอากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและมีหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดเก็บภาษีในท้องที่ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็นพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า จ านวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวบข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t test  ANOVA การ
ทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear regression ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท 
และมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้างองค์การ
คลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความมั่นคงใน
การท างาน 

นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยอิทธิพลและปัจจัยแรงจูงใจใน
การท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบุคลากร จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคลากร แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท างานและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 แรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ซึ่ง
มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ โครงสร้าง 
และความสามารถ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับน้อย            
(R = .492) และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 39.428, df = 2, Sig. = .000) ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน คือ 
ความส าเร็จในงาน ต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (R = .727) และมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05            
(F = 68.663, df = 4, Sig. = .000) ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง (R = .632) และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 164.651, df = 1, 
Sig = .000) ส่วนปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวมไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุง เทพมหานคร 25 จ านวน  140 คน ซึ่ งการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และผู้ วิจัยได้ ใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ใช้แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อค าถามมีลักษณะแบบ
เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยค าถาม
จากแบบสอบถาม ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน ค่าตอบแทน มีทั้งหมดจ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 
ค าถามลักษณะประเมินค่าระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 มีจ านวน 5 ข้อ ค าถามลักษณะประเมินค่าระดับความคิดเห็น 5 ระดับ       
(Rating Scale)  

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 โดยใช้ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 2. สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 โดยใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าบุคลากรของส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 – 10 ป ี

ส่วนที่ 2 สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25   
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.01, 
S.D. = 0.749) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือความมั่นคงในงาน (X̅ = 4.39, 
S.D. = 0.774) ความส าเร็จในการท างาน (X̅ = 4.35, S.D. = 0.620) และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
(X̅ = 4.30, S.D. = 0.638) ตามล าดับ และด้านที่อยู่ในระดับมาก คือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
( X̅ = 4.09, S.D. = 0.752)  การยอมรับนับถือ ( X̅ = 4.04, S.D. = 0.674)  ลักษณะงานที ่ปฏิบัติ      
( X̅ = 4.01, S.D. = 0.722)  ความรับผิดชอบ ( X̅ = 3.96, S.D. = 0.718)  นโยบายและการบริหาร                     
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(X̅ = 3.96, S.D. = 0.777) ความก้าวหน้า (X̅ = 3.65, S.D. = 0.912) และค่าตอบแทน (X̅ = 3.42, 
S.D. = 0.904) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
(X̅ = 4.14, S.D. = 0.614) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ 
ปฏิบัติงานส าเร็จตามปริมาณงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ (X̅ = 4.20, S.D. = 0.578) 
รองลงมาคือสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการประจ าปีได้ตรงตามแผนด้วยความรวดเร็วและตรง
เวลาที่ก าหนด (X̅ = 4.14, S.D. = 0.630) รองลงมาคือผลงานเป็นประโยชน์ในการน าไปใชใ้นการปรับปรุงใน
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในอนาคต (X̅ = 4.14, S.D. = 0.685) รองมาคือผลงานมีความถูกต้องครบถ้วน          
(X̅ = 4.11, S.D. = 0.576) และปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากร (X̅ = 4.10,        
S.D. = 0.603) ตามล าดับ  

 
  ส่วนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ได้ผลดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

Beta t Sig. 

ความส าเร็จในการท างาน (x1) 0.382 0.395 5.041  0.000* 
การยอมรับนับถือ (x2) 0.129 0.148 1.821 0.071 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ (x3) 0.041 0.046 0.648 0.518 
ความรับผิดชอบ (x4) 0.048 0.058 0.773 0.441 
ความก้าวหน้า (x5) 0.036 0.055 0.735 0.463 
นโยบายและการบริหาร (x6) -0.098 -0.123 -1.447 0.150 
ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา (x7) 0.107 0.145 1.713 0.089 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (x8) 0.067 0.075 1.016 0.312 
ความมั่นคงในงาน (x9) 0.109 0.155 2.184   0.031* 
ค่าตอบแทน (x10) 0.079 0.128 1.973 0.051 

ค่าคงที ่ 0.381  1.419 0.158 
R = 0.806 , R2= 0.623 , SEE = 0.310 , F = 23.928 , Sig. = 0.000 
* = P < 0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.623 แสดงว่าตัวแปรอิสระ       
คือปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25 ร้อยละ 62.30 และเมื่อพิจารณาค่า Significant ที่ระดับ 0.000  มี 2 ด้าน คือ
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ความส าเร็จในการท างาน (Beta = 0.395) และรองลงมา คือความมั่นคงในงาน (Beta = 0.155) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 จากการวิเคราะห์
ดังกล่าว สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  
 Y  = 0.381 + 0.382x1* + 0.129x2 + 0.041x3 + 0.048x4+ 0.036x5 + (- 0.098x6) + 
                 (0.158)   (0.000)*    (0.071)     (0.518)     (0.441)    (0.463)        (0.150)     
       0.107x7 + 0.067x8 + 0.109x9* + 0.079x10 
                 (0.089)     (0.312)     (0.031)*     (0.051)      
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25  สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ
ความส าเร็จในการท างานและความมั่นคงในงาน 

ความส าเร็จในการท างาน เนื่องจากบุคลากรสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด ประสบความส าเร็จในการท างานในหน้าที่ของตน มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การท างาน และการรู้จักป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ครั้นเมื่อผลงานส าเร็จก็ท าให้งานนั้นเป็นงานที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชญา แสงประสิทธิ์ (2560) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1 พบว่าความส าเร็จในการท างานของบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ถ้าบุคลากรประสบความส าเร็จในการท างานก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงด้วย และ
ผลงานวิจัยด้านความส าเร็จในการท างานยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
พบว่าความส าเร็จในงานเป็นแรงจูงใจในการท างานที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้รับโอกาสได้ใช้
ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ย่อมเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานนั้นได้
ส าเร็จทันเวลาและมีคุณภาพ 

ส่วนด้านความมั่นคงในงาน เนื่องจากเมื่อบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
จะมีความมั่นใจในอาชีพรวมทั้งจะได้รับความมั่นคงในต าแหน่งที่ตนได้ปฏิบัติงาน สามารถท างานได้จน
เกษียณอายุราชการมีสวัสดิการที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี สองศรี (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พบว่าด้านความมั่นคงในการ
ท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง
องค์การคลังสินค้าของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ในการท างานผลงานจะส าเร็จได้ จ าเป็นต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร การ
ท างานร่วมกัน ซึ่งอาจต้องการค าปรึกษา หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับด้านความมั่นคงในการ
ท างาน และด้านนโยบายและการบริหาร องค์การคลังสินค้าเป็นหน่วยงานรั ฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ บุคคลจะรู้สึกถึงความมั่นคงในอาชีพที่ได้รับปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 
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ปัจจัยจูงใจที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25 คือ การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า นโยบาย
และการบริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทน  

การยอมรับนับถือ เนื่องจากผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง
การให้ค าแนะน า ปรึกษาในการปฏิบัติงาน การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรใน
หน่วยงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 สอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ 
บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจในการท างานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากลักษณะมีขั้นตอนและกระบวนการท างานที่ชัด เจน เป็นการ
ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด แต่ละส่วนงานเป็นงาน
ลักษณะเฉพาะ เช่น ส่วนก ากับดูแลผู้เสียภาษี บุคลากรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรโดยตรง         
อีกอย่างหนึ่งก็เป็นงานที่ท้าทายน่าสนใจ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว         
จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจในการท างานด้านลักษณะของงานที่
สร้างสรรค์และท้าทาย ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 

ความรับผิดชอบ ทั้งนี้การได้รับมอบหมายงานที่ชดัเจน มีอ านาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ควบคุม
มากไปจนขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25  สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรวรรณ เทียนยาณี (2562) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ พบว่าตัวแปรด้าน        
ความรับผิดชอบ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ 

ความก้าวหน้า เนื่องจากในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลักษณะงานเฉพาะ ท าให้บุคลากรได้รับการ
สนับสนุนในด้านการฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เป็นประจ า จากประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งที่
สูงขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ 
บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจในการท างานด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

นโยบายและการบริหาร เนื่องจากนโยบายและการบริหารมีความชัดเจน มีการวางแผนและการจัด
ระบบงานที่ดีมีประสิทธิภาพตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ แต่เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างและอัตราก าลัง
ขององค์กรยังคงมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ด้านนโยบายและการบริหารมีทิศทาง
ตรงกันข้ามกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และถึงแม้ว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แต่บุคลากรก็มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีตัวชี้วัดที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จของ
งาน เพราะมีการบริหารจัดการเวลาที่ดีจึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
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สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 สอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจ
ในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา และให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน งานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติไม่สามารถตัดสินใจใน
งานนั้นได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอค าชี้แนะแนวทาง เพื่อขออนุมัติในการด าเนินการต่อไปให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ผู้บังคับบัญชาก็มีความเต็มใจที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25 สอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจในการท างาน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เน้นการท างานลักษณะทีมเป็น
ส่วนมาก การท างานให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นก็ต้องอาศัยการร่วมมือ ร่วมแรงใจในการท างาน     
ความเป็นกันเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว   
จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจในการท างาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กรไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 

ค่าตอบแทน เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ กับค่าครองชีพใน
ปัจจุบัน และค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา มีความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 สอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจ
ในการท างาน ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 คือความส าเร็จในการท างาน และความมั่นคงในงาน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. กรมสรรพากรควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ให้บุคลากร เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามสายงานและภารกิจให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามแผนพัฒนารายบุคคล  โดยจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบ             
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ทุกกระบวนงาน ย่อมส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานจนเกิดความส า เร็จในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรสูงขึ้นตามไปด้วย 

2. กรมสรรพากรควรปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และสอดคล้องกับ 
ภารกิจของส่วนงานนั้น ๆ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่สะสมลดน้อยลง งานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิดความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความมั่นคงในต าแหน่งงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพากร 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบเชิงลึกว่าลักษณะงานใดหากขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแนวโน้มของลักษณะงาน 
ที่จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสภาพการท างาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากร
เฉพาะแต่ละส่วนงาน เพื่อน าปัญหาและอุปสรรคมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข บูรณาการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

3. ควรศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
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