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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร

หน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง)  (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยั

จูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนบัสนุนกรมสรรพากร (ส่วนกลาง)  (3) 

เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร 

(ส่วนกลาง) (4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการ

ปฏิบติังานกบัความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนบัสนุนกรมสรรพากร 

(ส่วนกลาง) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ขา้ราชการต าแหน่งบุคลากรหน่วยงาน

สนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) จ านวน 220 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็ 

นแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและความสุขในการปฏิบติังาน วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ



สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) และใชส้ถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.) ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงาน

สนบัสนุน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุดคือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

2.) ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 

กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ในภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุด โดยดา้นท่ีมี

คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นมีศีลธรรมดี และด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้น

สุขภาพเงินดี 

3.) บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือแตกต่างกนั 

4.) บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด

แตกต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังาน ดา้นครอบครัวดีแตกต่างกนั 

5.) ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลในทิศทางเดียวกัน กับ

ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) 

ดา้นการประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน , ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ , ดา้น

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั, ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน และดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน; ความสุขในการปฏิบติังาน; 

บุคลากรหน่วยงานสนบัสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) 

 



ABSTRACT 

 The research aims to study the satisfaction factor affecting the happiness of 

support staff in the revenue department (Head office)  

The objectives of this research were (1) to study the personal factors of support 

staff from the Revenue Department (Head office) (2) to study the satisfaction with the 

motivating factors for the performance of support staff from the Revenue Department 

(Head office) (3 )  to study the happiness in working support staff from the Revenue 

Department (Head office) ; (4) to study the relationship between satisfaction with job 

motivation factors and happiness at work of support staff from the Revenue 

Department (Head office) . The samples group was 220 people of support staff from 

the Revenue Department (Head office). The questionnaire measures satisfaction with 

motivating factors and happiness at work. Data were analyzed by statistics, frequency, 

percentage, mean, standard deviation. Hypothesis was tested using t-test, One-Way 

ANOVA, and Multiple Regression. 

The results of the research can be summarized as follows. 

1.) The overall level of satisfaction with the motivating factor in the work of 

support staff from the Revenue Department (Head office) was at the highest level of 

satisfaction. with an average score of 4.24. The aspect with the highest average score 

was Responsibility and the aspect with the lowest average score was Salary and 

2.) The overall level of happiness in the work of personnel of support staff was 

at the highest level of satisfaction. The aspect with the highest average score was good 

morals and the aspect with the lowest average score was good financial health 



3.) Support staff who have different personal factors in terms of service years. 

Satisfaction with the motivating factors for recognition are different. 

4.) Support staff who have different personal factors regarding the level of 

education. happy to work the good family is different. 

5.) Satisfaction with the motivating factor for work is in the same direction. 

with the happiness in the performance of support staff from the Revenue Department 

(Head office), in terms of job achievement, recognition, job characteristics, job 

advancement, salary and benefits. 

 

Keywords : Satisfaction with motivating factors for work; Happiness in work; Support 

staff from the Revenue Department (Head office)  

 

บทน า 

  ความสุขของบุคคลมีหลายแบบตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโต ในช่วงเวลาท่ีเติบโตแลว้

การท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต โดยหน่ึงในสามของเวลาในชีวิตคือเวลาในการท างาน  

หากบุคคลได้อยู่กับส่ิงท่ีตนพอใจก็จะช่วยท าให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีดีซ่ึงจะ

ส่งเสริมให้เกิดสภาพการท างานท่ีดีและมีความสุขในการท างาน (ผจญ เฉลิมสาร, 2551)  

เม่ือมีความสุขในการท างานบุคคลนั้นจะรู้สนุกสนุนในการท างาน รู้สึกผกูพนักบัองคก์ร 

และทุ่มเทในการท างานให้กบัองคก์ร ส่งผลให้ผลองคก์รนั้นประสบผลส าเร็จไดม้ากข้ึน  

องคก์รจึงควรใหค้วามส าคญัและใส่ใจกบัความสุขในการท างานของบุคลากรในองคก์ร 

  อน่ึง ปัจจุบนัน้ีโลกเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้ทุกองคก์รต่างตอ้ง

ปรับตัวเพื่อให้ให้ เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน   บุคลากรคือก าลังส าคัญในการ

ขบัเคล่ือนองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร ดงันั้น การ

บริหารทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นเร่ืองส าคญัท่ีทุกองค์กรควรตระหนัก เป้าหมายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยห์น่ึงเป้าหมายท่ีมีความส าคญั คือ การรักษาบุคลากรไว ้คือ รักษา



ไวใ้ห้อยู่กบัเรา โดยการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพและ

ความส าเร็จของงาน  เบญจวรรณ บุญสุข (2559 หน้า 4)  รวมถึงแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคคลในองคก์รยงัมีผลต่อความส าเร็จของงานและองคก์รรวม จะเห็นว่า

ในปัจจุบนัคนท างานจะประสบปัญหาไม่มีความสุขในการท างาน หรืออาจรุนแรงไปถึง

ภาวะซึมเศร้าจากการท างาน อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพการท างานลดลง การลาออก 

หรือเปล่ียนงาน ท าให้ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิผลขององค์กร กรมสรรพากร

เป็นหน่ึงในองคก์รท่ีมีทรัพยากรหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์รคือทรัพยากรบุคคล ท าให้

กรมสรรพากรตอ้งให้ความส าคญัอย่างมากในเร่ืองความพึงพอใจและความสุขในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน องคก์ร

ควรเรียนรู้ส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 

และเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพใหค้งอยูก่บัองคก์รต่อไป 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดต้ระหนักถึงความส าคญัของความพึงพอใจต่อ

ปัจจยัจูงใจและความสุขในการปฏิบติังาน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจต่อ

ปัจจัยจูงใจและความสุขในการปฏิบัติงาน  ของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 

กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) โดยผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใช้ประกอบการวางแผนพฒันาการบริหารบุคลากรอย่าง

เหมาะสมในอนาคตต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) (Two-Factor Theory) 

  ความพึงพอใจในงานท่ีท าเป็นส่ิงจูงใจส าหรับผลการปฏิบติังาน องค์ประกอบท่ี

ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความสุขจากการท างานมีอยู ่2 ปัจจยั คือ 



  1. ปัจจยักระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน โดยจะเป็น

ตวักระตุ้นให้พนักงานบุคลากรท างานด้วยความพึงพอใจและเป็นปัจจัยท่ีจะน าไปสู่

ทศันคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทจ้ริง ประกอบดว้ย ปัจจยั 6 ดา้น คือ 1.1 ความส าเร็จ

ในการท างาน  1.2 การได้รับการยอมรับในความสามารถ 1.4 ลักษณะงานท่ีท า 1.5 

โอกาสในการเจริญเติบโตส่วนตวั และ 1.6 ความรับผิดชอบ  

2. ปัจจัยช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจัยภายนอกท่ีป้องกัน

ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ประกอบไปด้วยปัจจยัทั้งหมด 10 

ดา้น คือ 2.1 นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร 2.2 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา 2.3 

ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน 2.4 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 2.5 ความสัมพนัธ์กบั

บุคคลในแผนกอ่ืน 2.6 ค่าตอบแทน 2.7 ความมัน่คงในการท างาน 2.8 ชีวิตส่วนตวั 2.9 

สภาพการท างาน และ 2.10 ต าแหน่งงาน  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความสุขในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบของความสุขในการท างาน (Happy Workplace) (สสส.) โดย

ประกอบดว้ย ความสุขพื้นฐานแปดประการท่ีสมดุลกบัชีวิต (Happy 8) ดงัน้ี 

1.ด้านสุขภาพกายและใจดี (Happy Body) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 

เพราะมีความเช่ือว่าถา้มนุษยมี์สุขภาพร่างกาย ท่ีแขง็แรงก็จะมีจิตใจท่ีดี พร้อมท่ีจะรับมือ

กบัปัญหาท่ีจะเขา้มาไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.ดา้นมีน ้ าใจดี (Happy Heart) มีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั เน่ืองจากมีความ

เช่ือวา่ความสุขท่ีแทจ้ริงคือการเป็นผูใ้ห ้

3.ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จกัใช้ ไม่เป็นหน้ี ปลูกฝัง

นิสัยอดออม ประหยดั รู้จกัวิธีใช้เงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใชจ่้ายแต่เท่าท่ีจ าเป็น ยึดหลกัค า

สอนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 



4.ดา้นผ่อนคลายดี (Happy Relax) รู้จกัผ่อนคลายต่อส่ิงต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 

เพราะเช่ือว่าการท่ีคนท างาน หากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะท าให้

ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อนัส่งผลกระทบต่อหนา้ท่ีการท างาน 

5.ดา้นใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มีการศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองตลอดเวลาจาก

แหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมัน่คงกา้วหนา้ในการท างานเพราะเช่ือว่า 

ถา้เราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มพูนความรู้และพฒันาตนเองอยูส่ม ่าเสมอ ก็จะ

เป็นอีกหน่ึงแรงผลกัดนั ช่วยใหอ้งคก์รพฒันาข้ึนดว้ยบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ   

6.ดา้นมีศีลธรรมดี (Happy Soul) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการ

ด าเนินชีวิต เพราะเช่ือว่าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาเป็นส่ิงท่ีจะช่วยการด าเนินชีวิต

ของทุกคนให้ด าเนินไปในเส้นทางท่ี ดีได้ ท าให้ทุกคนมีสติ  มีสมาธิในการท างาน 

สามารถรับมือกบัปัญหาท่ีเขา้มาได ้ยึดหลกัสนบัสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ท าดี และมีความ

ศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง 

7.ดา้นครอบครัวดี (Happy Family) มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง ปลูกฝังนิสัย

รักครอบครัว เพื่อน าไปเป็นหลกัการใช้ชีวิตให้รู้จักความรัก ความเช่ือมัน่ และความ

ศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม  

8. ดา้นสังคมดี (Happy Society) มีความรักสามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนท่ีตนท างาน 

และพกัอาศยั มีสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีดี เพราะเช่ือว่าการท่ีผูค้นมีความเป็นอยู่ท่ีดี

ภายในสังคมหรือชุมชน ยอ่มเป็นพื้นฐานท่ีดี ท าใหผู้อ้ยูอ่าศยั มีความรัก ความปรองดอง 

สามคัคีต่อกนั พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัพฒันาชุมชนใหมี้ชีวิตการเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยก าหนดขอบเขตประชากร คือข้าราชการต าแหน่งบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 



กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) จ านวน 447 คน การศึกษาในคร้ังน้ี ใช้การค านวณหากลุ่ม
ตวัอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212 คน แต่เพื่อความเหมาะสมผูว้ิจยัได้
ก าหนดกลุ่มตอัยา่งเพิ่มเป็นจ านวน 220 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของของบุคลากรหน่วยงาน
สนบัสนุนของกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ลกัษณะค าถามแบบให้เลือกตอบ (Checklist) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสนับสนุนของกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนบัสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) 
โดยในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะเป็นมาตราประเมินแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert scale) เป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) แบบเลือกตอบ
ได ้5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยมากท่ีสุด (5 คะแนน) จนถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถ่ีและ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ̅ ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่  การวิเคราะห์  t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระคือปัจจยัส่วนบุคคล ต่อตวัแปร
ตามคือความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจและความสุขในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
หน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง)  และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการก าหนดค่านัยส าคญัทางสถิติไวท่ี้ p < 0.05 เพื่อ
ท านายหาความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน ของบุคลากร
หน่วยงานสนบัสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ

และความสุขในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร 

(ส่วนกลาง) สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 



1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรหน่วยงาน

สนบัสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายรุะหว่าง 36 - 45 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001 - 35,000 บาท และระยะเวลาปฏิบติัราชการระหวา่ง 5 - 14 ปี 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจยั

จูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) อยู่

ในระดบัสูงท่ีสุด โดยดา้นความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นท่ีมีคะแนน

เฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน

สนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) พบว่า ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากร

หน่วยงานสนบัสนุนกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด โดยดา้นมีศีลธรรม

ดี มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสุขภาพเงินดี 

 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 

กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาปฏิบติัราชการแตกต่างกนั 

มีความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

แตกต่างกนั  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 

กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี

ความสุขในการปฏิบติังาน ดา้นครอบครัวดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และความถดถอยพหุคูณ

พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ด้านการประสบความส าเร็จใน



หน้าท่ีการงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้าน

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีอิทธิพลต่อความสุขใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) และ

สามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ดงัน้ี 

Ŷ = 0.846 + (0.208× ดา้นการประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน) + (0.106× ดา้นการ

ได้รับการยอมรับนับถือ ) + (0.168× ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ) + (0.221× ด้าน

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน) + (0.267× ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ) 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 0.909 และสามารถท านายค่า

สมการของการวิเคราะห์ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 82.7 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ และสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถสรุป

ผลได ้ดงัน้ี 

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อ

ปัจจยัในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และระยะเวลาปฏิบติัราชการ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ วิริยะ ค าฟู (2558 หน้า 114) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ค รูผู ้สอนในสถานศึกษาสั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั   



ส่วนบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ท่ี มีอายุ/ 

สถานภาพ/ ระดบัการศึกษา หรือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ

ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากร ส านักการคลงัและสินทรัพย ์สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานพบว่า บุคลากรมีอายุ/ สถานภาพ/ ระดับการศึกษา หรือรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ท่ีมีระยะเวลาปฏิบติั

ราชการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมต่างกนั  

ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ นุชนาฏ นิลเขาปีบ (2553 หนา้ 76) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความ

พึงพอใจท่ีบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีต่อปัจจยัในการท างาน พบว่า บุคลากร

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีระยะเวลาปฏิบติัราชการต่างกัน  มีความพึงพอใจในการ

ท างานต่างกนั  

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่  2 ผลการศึกษาความสุขในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ

ระยะเวลาปฏิบติัราชการ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

บุคลากรหน่วยงานสนบัสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบติัราชการต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังาน

โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) 

ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เฟิสทด์รัก จ ากดั จงัหวดั

เชียงใหม่ พบวา่ พนกังานบริษทั เฟิสทด์รัก จ ากดั จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นลกัษณะ



ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มี

ความสุขในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของนฤมล แสวงผล (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน

ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี พบว่า บุคลากร 

ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขในการท างาน ในดา้น

ความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถติท่ีระดบั 0.05  

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานต่างๆ กบัความสุขในการท างาน

ของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) พบว่า ความพึงพอใจต่อ

ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการ

งาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้า

ในต าแหน่งการงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการนั้น มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการ

ท างานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 โดยบุคลากรหน่วยงานสนบัสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) 

มีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจเหล่าน้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดองค์กรแห่งความสุข ( Happy Workplace) ของสสส. ภทัรดนยั ฉลองบุญ (2561 

หน้า 596-597) ไดก้ล่าวไวว้่า ความสุขจากความรู้สึกและประสบการณ์การท างานกบั

องค์กร (การงานดี) มีตัวช้ีวดั 15 ประการ ได้แก่ การมีความสุขกับสภาพแวดล้อม

โดยรวมขององค์กร การไดรั้บความดูแลเก่ียวกบัสุขภาพท่ีดีจากองค์กร ความพึงพอใจ

กับสวสัดิการท่ีองค์กรจัดให้การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 

พระราชบญัญติัหรือระเบียบต่างๆ การไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ปรับ



ข้ึนค่าจา้งดว้ยความเหมาะสม การมีอาชีพท่ีมัน่คง การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัความ

เส่ียงอนัอาจเกิดจากการท างาน การมีโอกาสในการพฒันาต่อยอดการศึกษาและกลบัมา

พฒันาหน่วยงาน หรือองคก์รความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน

ขอ้เสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจา้ง การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตาม

เวลา การท างานอย่างมีความสุข การมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรขององค์กรและ

การมีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมขององคก์ร 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใช้ประกอบการวางแผนพฒันาการบริหารบุคลากรอย่าง

เหมาะสมในอนาคต เพื่อให้บุคลากรในก ากับดูแลมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและ

ก่อให้เกิดความสุขในการปฏิบติังาน จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและ

ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานสนบัสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง)  

พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการมีค่า

น้อยท่ีสุด และความสุขในการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพเงินดียงัมีค่าน้อยท่ีสุด ทาง

กรมสรรพากรควรให้ความส าคญัในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เพื่อเพิ่มระดบัความพึง

พอใจและความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

เช่น ปัจจยัค ้าจุนตวัอ่ืน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 

กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) เท่านั้น ดงันั้นควรขยายขอบเขตประชากรให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งข้ึน เช่น บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนท่ีปฏิบติัในสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นท่ี



กรุงเทพมหานคร และสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นท่ีส่วนภูมิภาค (ต่างจงัหวดั) ว่ามี

ความแตกต่างจากการศึกษาในกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) อยา่งไร 

 3. การวิจยัคร้ังน้ีเพียงแบบสอบถามปลายปิดอยา่งเดียว ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควร

มีการเพิ่มแบบสอบถามเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามอธิบายความเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ การสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิง

ลึกและมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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