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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความผกูพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ มี

วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ 2) เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ 3) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร 
สำนักงานใหญ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับระดับความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ การวิจัยในคร้ังน้ีเปนวิจัยเชิงขอมูลปริมาณ (Quantitative Data) 
ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental sampling) ประชากร คือ บุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ จำนวน 
1,806 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 330 คน ซึ่งไดแบบสอบถามกลับคืนมา รอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 
อิเล็กทรอนิกส (Electronic questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญ 3 
ทาน ด วยคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of congruence) แบงออกเปน 3 สวน สวนที ่  1 ข อมูลดาน
ประชากรศาสตร ปจจัยสวนบุคคล สวนที ่ 2 ระดับความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกรมสรรพากร 
สำนักงานใหญ และสวนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ ผานการ
ทดสอบคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha 
coefficient) และคาอำนาจจำแนกรายข อ (corrected Item – Total Correlation) โดยใชโปรแกรมสำเร็จร ูปทาง
คอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาความถี่ 
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 
(Inference Statistics) ใชสถิติการวิจัยทดสอบหาความแตกตางคาที (T-test) คาเอฟ (F-test) และความสัมพันธแบบถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบวา  
  1) ปจจัยดานประชากรศาสตรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 - 
40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุการทำงานต่ำกวา 5 ป ประเภทบุคลากรขาราชการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท 
  2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ มีคาเฉลี ่ยรวมอยู ในระดับมาก 
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  



  3) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคกร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ความตองการท่ีจะรักษา
ความเปนสมาชิกภาพในองคการ และความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ
มาก  
  4) ความสัมพันธของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับระดับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ คิดเปนรอยละ 54.55 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อพิจารณาการแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เปนรายดาน พบวา ดานความม่ันคงในการทำงาน ดานลักษณะของงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดาน
ความกาวหนาในตำแหนง ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีผลตอความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากร กรมสรรพากรสำนักงานใหญ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยดานความม่ันคงในการทำงาน สงผล
ตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ; ความผูกพัน; กรมสรรพากร   
 
ABSTRACT 

 Research on operational incentives affecting the organization's engagement of Revenue 

Department personnel. The objectives are 1) to study the demographic factors of Revenue Department 

personnel, headquarters 2) to study the level of motivation for the performance of Revenue Department 

personnel. Headquarters 3) To study the level of engagement to the organization of Revenue Department 

personnel Headquarters 4) To study the relationship of the level of motivation to perform the work that 

causes change with the level of engagement to the organization of the personnel of the Revenue 

Department Headquarters. 

 This research is quantitative data using accidental sampling method, the population of which is 

1,806 personnel of the Revenue Department, headquarters. Using Taro Yamane's calculation formula (Taro 

Yamane, 1973), a sample size of 330 people was recovered. 100% of the instruments used in this study 

were electronic questionnaires created by the researchers themselves, which were examined for the quality 

of the instruments by 3 experts, with the IOC Index of congruence divided into 3 parts, part 1, demographics. 

Personal Factors Part 2 Level of opinion on motivation for the work of Revenue Department personnel And 

part 3, the level of opinion on the organization affiliation of Revenue Department personnel. Headquarters 

passed the reliability  test by finding Cronbach's alpha coefficient and corrected item (Total Correlation) 

using a computerized ready-made program.  Descriptive statistics using percentage, frequency,  mean and 



standard deviation, inference statistics using T-test, F-test,  multiple comparisons with LSD  methods, and 

multiple regression analyses. 

 The results of the research showed: 

 1) Demographic factors of revenue department personnel, headquarters, mainly female, age 

between 31 - 40 years, bachelor's degree, working age under 5 years, civil servant personnel type, average 

monthly income 10,001-20,000 baht. 

 2) The level of motivation for the performance of Revenue Department personnel. head office 

There is an average included in a very high level. On a case-by-side basis, it was found that all aspects have 

a high level of motivation for performing their tasks. 

 3) To study the level of engagement with the organization of Revenue Department personnel. 

head office  There's a very high total average. Consider on a case-by-case basis, find a willingness to work 

for the organization. It's the most average. The need to maintain membership in the organization and 

confidence and acceptance of the organization's goals and values. It's average, it's very level. 

 4) The relationship of the level of motivation to perform the work that causes the change with 

the level of engagement to the organization of personnel, the Revenue Department, the headquarters. It 

was a statistically significant 54.55  per cent of 0.05 when considering operational incentives on a per-side 

basis. In terms of job characteristics, policy and administration, position advancement, interpersonal 

relationships, and work environment. It affects the engagement with the organization of personnel. Revenue 

Department headquarters Statistically significant at 0.05 by work security. It affects the organization's 

engagement with the personnel of the Revenue Department, the headquarters the most. 
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 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  
ปจจุบันทุกองคกรหันมาใสใจในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยมากขึ้น พยายามสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมี มี

ความรู และความเชี่ยวชาญ จากภายนอกเขามาทำพัฒนาองคกรเร่ืองท่ียากแลว แตการรักษาบุคคลคลากรขององคกรไวเปน
เรื่องที่ยากกวา การลาออกของบุคลากรเปนปญหาที่สงผลตอการจัดการอยางมาก ในปจจุบันองคทั่วโลกใหความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นรวมไปถึงหาทางแกไข หนึ่งในวิธีการลดอัตราการลาออกคือการสรางบรรยากาศในการทำงานใหนา
ทำงาน และเหมาะสมกับบุคคลากรท่ีทำงาน สำหรับองคกรแลวการสรางบรรยากาศในการทำงานไมเพียงแคชวยลดอัตราการ
ลาออกของบุคคลากร แตยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานไดอีกดวย 

กรมสรรพากรมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ กับประชาชน
ท่ัวไป จึงมีอำนาจในการกำกับ ติดตามและเรงตรวจสอบ ภาษีอากรคาง รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและ
ระบบการจัดเก็บภาษี ไปจนถึงการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการออม การลงทุน ชวยใหแขงขันกับตางประเทศ และ
ใชภาษีเพื่อกระจายรายได จากภารกิจการจัดเก็บภาษีที ่กลาวมาขางตน กรมสรรพากรตองอาศัยบุคคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในตำแหนงตางๆ แตการปฏิบัติงานเพื่อใหผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวนั้นมีปริมาณมากและหลากหลาย จึงทำใหบุคลากรมีอัตราเขา - ออก และยายพื้นที่การ
ทำงานเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สวนหนึ่งเกิดจากสาเหตุความกาวหนาในตำแหนงมีคอนขางจำกัด และคาใชจายในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครคอนขางสูง เปนเหตุผลใหบุคลากรลาออกไปทำงานกับบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือยายกลับภูมิลำเนา
ตางจังหวัด แตบุคลากรอีกสวนหน่ึงเม่ือปฏิบัติงานมานานและไมสารถเลื่อนขั้นไปในระดับท่ีสูงกวาได จึงทำใหเกิดความเบื่อ
หนาย ขาดความกระตือรือรน ไมมีแรงจูงในในการทำงาน ปฏิบัติงานเพียงเฉพาะหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละวัน แมวา
กรมสรรพากรไดสรางแรงจูงใจในการทำงานแลวก็ตาม เชน การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน คาตอบแทน คาลวงเวลา และ
สวัสดิการตางๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงปรับปรุงอัตราเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ ใหกับ
บุคลากรมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น แตอัตราตำแหนงวางของกรมสรรพากร สำนักงานใหญ ก็ยังคงอยูในระดับคอนขางสูง จึงเปน
เหตุผลใหผูวิจัยมีความสนใจในเรื่อง บรรยากาศและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบคุลากร 
กรมสรรพากร สำนักงานใหญ 

 
วัตถุประสงคการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ 
2. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ 
3. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับระดับความผูกพันตอ

องคกรของบคุลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ 
ขอบเขตในการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรของกรมสรรพากร สำนักงานใหญ ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง
รวมท้ังหมด 1,806 คน 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
ในการวิจัยคร้ังน้ีจะทำการวิจัยตัง้แตเดือนกรกฎาคม 2565  ถึงเดือนสิงหาคม 2565 
ขอบเขตเน้ือหาและตวัแปรที่เกี่ยวของ     
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร กรมสรรพากร 

สำนักงานใหญ โดยกำหนดขอบเขตดานเน้ือหาโดยมุงเนนศึกษาและคนควาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากร กรมสรรพากร สำนักงานใหญ  ในแตละดานดังน้ี ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) 1) 



ความสำเร็จของงาน 2) การยกยองนับถือหรือการยอมรับ 3) ลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบในงาน 5) ความกาวหนาใน
ตำแหนงงาน ปจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) 1) นโยบายและการบริหารงาน 2) เงินเดือนและผลตอบแทน 3) ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 4) สภาพแวดลอมในการทำงาน 5) ความม่ันคงในการทำงาน 6) เทคนิคการควบคุมดูแล 

 
ประโยชนที่ไดรับจากงานวจิัย 
  1. เพ่ือทราบถึงความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ รายได
ตอเดือน ตำแหนง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอ
องคกรของบุคลากร กรมสรรพากร สำนักงานใหญ ตางกัน เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงฝายทรัพยากรบุคลให
สอดคลองกับการบริหารงานตอไปในอนาคต 
  2. เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร 
สำนักงานใหญ เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงฝายทรัพยากรบุคลใหสอดคลองกับการบริหารงานตอไปในอนาคต 
 3. เพ่ือจะไดนำขอมูลท่ีไดศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีมาพัฒนาตอยอดสำหรับกองบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพากร 
และหาขอบกพรองระหวางบุคคลากรกับผูบริหารในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยผูบริหารสามารถเสริมสราง บรรยากาศและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื ่อใหเกิดความผูกพันตอองคกรกับบุคคลากร ที ่จะนำไปสู การปฏิบัติงานมีคุณภาพ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และทำใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนเปาหมายท่ีวางไว 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร 
Taguri และ Litwin (1968: 27) ใหความหมายบรรยากาศองคกรไววา เปนลักษณะของสิ่งแวดลอมภายในองคกร 

ซ่ึง (1) บุคคลในองคกรน้ันรูสึกและรับรูได (2) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร (3) บอกถึงคุณลักษณะตางๆ ท่ีทำ
ใหองคกรแตกตางกันไป 

Michael C.G. Davidson (2002: 206-208) ท่ีศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคกร กับคุณภาพการบริการในโรงแรม ระบุ
วา ผูบริหารของโรงแรมควรใหความใสใจในบรรยากาศของ องคกร 3 ดานดวยกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการใหดีตอเน่ือง
ตลอดไป บรรยากาศทั้ง 3 ดาน คือ บรรยากาศดานการบริการ บรรยากาศดานนวัตกรรม บรรยากาศดานความเปนอยูของ
บุคลากร   

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน 
ทฤษฎีสองปจจัยของ เฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factortheory) ขอสมมติฐานตามทฤษฎีน้ี เชื่อ

วา คนหรือผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพไดน้ันยอมขึ้นกับความพอใจของผูปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจ
ในงานจะชวยเพิ่มความสนใจในงานและเพิ่มความกระตือรือรนในการทำงานมากขึ้น ยอมทำใหผลผลิตสูงขึ้น ในทางตรงกัน
ขามหากเกิดความไมพอใจในงานแลว ยอมกอใหเกิดผลเสียทำใหคนไมสนใจ ไมกระตือรือรน ผลผลิตก็ตกต่ำ หนาที่ของ
ผูบริหารก็คือ จะตองรูวิธีที่จะทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เพื่อจะใหงานบรรลุเปาหมายและผลผลิตของงานสูงขึ้น 
เฮอรซเบอรก กลาววามีปจจัยอยู 2 ประการ ที ่เปนแรงจูงใจทำใหคนอยากทำงาน คือ ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน 
(Motivator factors) และปจจัยค้ำจุน หรือปจจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors)  

ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยที่จะนำไปสูความพึงพอใจในการทำงาน ไดแก 1. 
ความสำเร็จของงาน 2. การยกยองนับถือหรือการยอมรับ 3. ลักษณะของงาน 4. ความรับผิดชอบในงาน 5. ความกาวหนาใน
ตำแหนงงาน  

ปจจัยค้ำจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทำงานและเปน
ปจจัยที่จะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทำงาน ไดแก 1. นโยบายและการบริหารงาน 2. เงินเดือนและ



ผลตอบแทน 3. ความสัมพันธระหวางบุคคล 4. สภาพแวดลอมในการทำงาน 5. ความมั่นคงในการทำงาน  6. เทคนิคการ
ควบคุมดูแล 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 
Steers (1977) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกร คือ การที่พนักงานมีความรูสึกผูกพันตอองคกรมคีวาม

กลมเกลียวเปนหนึ่งเดียวกับองคกรมีความคิดเห็นและความชอบหรือพฤติกรรมเหมือนกับคนอื่น ๆ ภายในองคกร มีความ
เสียสละ ความทุมเทท้ังกำลังกายกำลังใจเพ่ือใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ซ่ึงประกอบดวยลักษณะ
สำคัญ 3 ประการ คือ  

1. ความเชื่อและการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร   
2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพ่ือองคกร  
3. ความปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะรักษาไว ซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

   
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ไชยนันท  ปญญาศิริ (2565) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคกรของขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พบวา ปจจุบันขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง เน่ืองจากมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.76 และคิดเปนรอยละ 85 ของกลุมตัวอยางที ่แสดงทัศนะคติวาผูกพันตอองคกรของตน สวนปจจัย
คุณลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก ไดแก ระยะเวลาการทำงานและระดับตำแหนงงาน 
สวนปจจัยทีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรในเชิงลบ ไดแก อายุของผูปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา สวนปจจัยที่ไม
พบวามีความสัมพันธกับระดับความสัมพันธตอองคกร ไดแก เพศ และสถานะภาพสมรส  

วรรณา  อาวรณ (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอองคการของขาราชการรัฐสภา 
ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พบวา ผลการศึกษาดานแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมอยูในระดับสูง 
โดยปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยมากกวาปจจัยค้ำจุน สวนดานความผูกพันตอองคการโดยรวม พบวา อยูในระดับสูงเชนกัน เม่ือทำ
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับแรงจูงในการทำงานแตกตางกัน ความผูกพันตอองคการแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยขาราชการรัฐสภาท่ีมีแรงจูงใจในการทำงานท้ังปจจัยจูงใจและปจจัยคำจุนสูงจะมีความผูกพันตอองคกรสูงกวา
ขาราชการรัฐสภาที่มีแรงจูงใจในการทำงานปานกลางและต่ำทุกดาน เมื่อพิจารณาจากขนาดคา F ผลปรากฏวา ขาราชการ
รัฐสภาท่ีมีแรงจูงใจในการทำงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน
ลักษณะของงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานเงินเดือนและผลตอบแทน ดานความม่ันคงในงาน ดานความกาวหนา
ในงาน ดานนโยบายในการบริหารงาน ดานเทคนิคการควบคุมดูแล ดานความรับผิดชอบในงาน ดานสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ดานความสำเร็จในงาน และดานการไดรับการยอมรับ 

วิธกีารดำเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ จำนวน 1,806 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบอาศัยความนาจะเปน (Probability) โดยใชสูตรการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 
1973) เพ่ือกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยางท่ียอมรับไดท่ี 0.05 หรือ 5% ขนาดของกลุมตัวอยางท่ียอมรับไดตองไมนอยกวา 327.47 คน เพ่ือใหกลุมตัวอยางท่ีได
เปนตัวแทนท่ีดีของประชากรอยางสมบูรณยิ่งขึ้นและเพ่ือความสะดวกตอการคำนวณ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางเพ่ือทำ
การเก็บขอมูลจำนวน 330 คน และสุมตัวอยางจากประชากรท่ีมีจำนวนมากและมีความแตกตางกัน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
โดยบังเอิญ (Accidental sampling) 



เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาในงานวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม อิเล็กทรอนิกส (Electronic questionnaire)  โดย
ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแบบสอบถามงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใชในการสรางกรอบแนวคิด ตัวแปร ท่ีเก่ียวของ และสรางนิยามศัพทเฉพาะ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
พรอมทั้งไดปรับปรุงคำถาม เพ่ือสื่อใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจและตอบคำถามไดตรงประเด็น และเหมาะสมกับบุคลากร
กรมสรรพากร สำนักงานใหญ เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร 
สำนักงานใหญ โดยดำเนินการ ดังน้ี 

1. คนควาศึกษางานวิจัย ตำรา บทความตางๆท่ีเกี่ยวของกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ 

2. นำขอมูลที่ไดจากขอ 1 นำมาวิเคราะหและสรุปเปนกรอบแนวความคิด ตามลักษณะของตัวแปรที่จะ
ศึกษาเพ่ือเปนตัวบงชี้แรงจูงใจในการทำงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ และนำ
ปจจัยท่ีสืบเน่ืองเก่ียวของกันมาสรางแบบสอบถาม 

3.สรางแบบสอบถาม โดยมาจากแบบสอบถามจากงานวิจัยอื่นที่เกี ่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ แลวนำมา
ปรับปรุง เพ่ิมเติม เพ่ือสื่อใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจและตอบคำถามไดตรงประเดน็ และเหมาะสมกับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยแบบ
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที ่ 1 แบบสอบถามสวนที ่เกี ่ยวของกับขอมูลดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 6 กลุม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ประเภทบุคลากร และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกรมสรรพากร 
สำนักงานใหญ จำนวน 2 ปจจัย 11 ดาน ดังน้ี  

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) จำนวน 5 ดาน จำนวน 15 ขอ ประกอบ ดวย 1) ดานความสำเร็จ
ของงาน จำนวน 3 ขอ 2) ดานการยกยองนับถือหรือการยอมรับ จำนวน 3 ขอ 3) ดานลักษณะของงาน จำนวน 3 ขอ 4) ดาน
ความรับผิดชอบในงาน จำนวน 3 ขอ 5) ดานความกาวหนาในตำแหนงงาน จำนวน 3 ขอ 

2. ปจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) จำนวน 6 ดาน จำนวน 18 ขอ ประกอบดวย 1) ดานนโยบายและการ
บริหารงาน จำนวน 3 ขอ 2) ดานเงินเดือนและผลตอบแทน จำนวน 3 ขอ 3) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล จำนวน 3 ขอ 
4) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน จำนวน 3 ขอ 5) ดานความมั ่นคงในการทำงาน จำนวน 3 ขอ6) ดานเทคนิคการ
ควบคุมดูแล จำนวน 3 ขอ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากร 
สำนักงานใหญ ประกอบดวยขอคำถามท้ังหมด 3 ดาน ดังน้ี  

ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) จำนวน 5 ดาน จำนวน 15 ขอ ประกอบดวย 1) ความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร จำนวน 5 ขอ 2) ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคกร จำนวน 5 ขอ 3) ความตองการ
ท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพในองคการ จำนวน 5 ขอ 

แบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่3 ในแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) วัดระดับความคิดเห็นเปนมาตราสวนวัดประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) 

 
การวิเคราะหขอมูล  

1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแก การวิเคราะหสมมติฐานท้ัง 2 ขอโดยมี
การใชสถิติการวิจัยดังน้ี 



2.1 สมมติฐานขอท่ี 1 จะใชสถิติการวิจัยทดสอบหาความแตกตางคาที    (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบ
ของ 2 กลุม และจะใชสถิติทดสอบหาความแตกตาง คาเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ในกรณีที่คาความแปรปรวน (homogeneity of variance) ไมแตกตางกัน ใช Post Hoc Tests โดยวิธี LSD เพ่ือ
หาความแตกตางท่ีจะทำการเปรียบเทียบเปนรายคู และในกรณีท่ีคาความแปรปรวน (homogeneity of variance) แตกตาง
กัน ใช Post Hoc Tests โดยวิธี Dunnett T3 เพ่ือหาความแตกตางท่ีจะทำการเปรียบเทียบเปนรายคู 

2.2 สมมติฐานขอที ่ 2 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

สมมติฐานท้ัง 2 ขอจะทำการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1.การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ สวนใหญเปน

เพศหญิง อายุระหวาง 31 - 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุการทำงานต่ำกวา 5 ป ประเภทบุคลากรขาราชการ รายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

3.การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความผูกพันตอองคกร พบวา มีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก พิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคกร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิก
ภาพในองคการ และความเชื่อม่ันและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก 

สมมติฐานขอที่ 1 : ความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน 
ประเภทบุคลากร และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน ทำใหระดับความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสรรพากรสำนักงานใหญตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ประเภทบุคลากร และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี
ตางกันทำใหระดับความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญตางกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นายปฐมวงค  สีหาเสนา (2557) พบวา ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา คุณทองคำ (2562) พบวา อายุงานตางกัน ทำใหมีแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ อุไร(2559) พบวา ปจจัยสวนบุคคลจำแนกตามรายไดตอ
เดือน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศณรินทร งามเลิศ (2559) พบวา 
ระยะเวลาในการทำงาน และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันนทำใหพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแตกตางกันและไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระพงษศักดิ์ สนฺตมโน เกษวงศรอด (2562) พบวา ผลการ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวา พนักงานท่ีมี ระดับการศึกษา และเงินเดือน ท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ นวะรัตน พ่ึงโพธ์ิสภ (2552) พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา 
และอายุงาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด มีความสัมพันธในระดับต่ำ ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อชิรศิลป  (2552) พบวา แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานขาย แตเม่ือเปรียบเทียบตาม 
ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงานขาย พบวาไมมีความแตกตางกัน 

4.กลุมตัวอยางท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกร 
พบวา คา Sig. นอยกวานัยสำคัญท่ี 0.05 แสดงวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ โดยภาพรวมตางกัน จึงยอมรับสมมุติฐานท่ี H1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ คิดเปนรอยละ 50.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เม่ือ



พิจารณาการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนรายดาน พบวา ดานความม่ันคงในการทำงาน ดานลักษณะของงาน ดานนโยบาย
และการบริหารงาน ดานความกาวหนาในตำแหนง ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มี
ผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร กรมสรรพากรสำนักงานใหญ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

สมมติฐานขอที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ มีความสัมพันธกับ
ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ 

ผลการวิจัยพบวา ดานความมั ่นคงในการทำงาน ดานลักษณะของงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดาน
ความกาวหนาในตำแหนง ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
กรมสรรพากรสำนักงานใหญ สอดคลองกับงานวิจัย ของ นางสาววรรณา อาวรณ (2556) พบวา ขาราชการรัฐสภาท่ีมีแรงจูงใจ
ในการทำงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานลักษณะของงาน ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความมั่นคงในการทำงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน และดานสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน โอสถอำนวยโชค (2555) พบวา ดานความม่ันคงในการทำงาน ดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน และดานความกาวหนาในการทำงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันธ
ตอองคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย วิบูลยอรรถกร (2560) พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ไทยซัม
มิท มิทซูบะอีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย กับปจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสำเร็จของงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับ บัญชา และดานความ
รับผิดชอบ มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
  
ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวจิัย  

จากผลการศึกษา วิเคราะห และสรุปผลการวิจัยขางตน ทำใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากรสำนักงานใหญ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ เพื่อที่จะนำผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปใชเปนขอมูลประกอบการ ในการแกไข ปรับปรุง 
วางแผน ในเร่ืองของการบริหารงานภายในองคกรกรมสรรพากรใหมีความสอดคลองกับความตองการของบุคลากร และชวย
ใหเกิดความกระตุนทางดานพฤติกรรมจูงใจในการปฏิบัติงาน และสรางเสริมความผูกพันตอองคกรตามท่ีองคกรตองการ ซ่ึง
นำมาสูการบรรลุเปาหมายท่ีกรมสรรพากรตั้งไว ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ในกลุมของระดับการศึกษา อายุการทำงาน ประเภท
บุคลากร และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ผูบริหารควรใหความสนใจ และสงเสริมในกลุมของเพศ 
อายุ และ เชน กลุมเพศ สงเสริม จัดกิจกรรมความเสมอภาคทางดานเพศ  และกลุมอายุ จัดใหมีการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
ความรู ความสามารถ เพ่ิมโอกาสในการเลื่อนตำแหนง ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  

จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ ดานความม่ันคงใน
การทำงาน ดานลักษณะของงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความกาวหนาในตำแหนง ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีผลตอความผูกพันตอองคกร ดังน้ัน ผูบริหารกรมสรรพากรควรใหความสนใจ 
และสงเสริม ในดานความสำเร็จของงาน ดานการยกยองนับถือหรือการยอมรับ ดานความรับผิดชอบในงานดานเงินเดือนและ
ผลตอบแทน และดานเทคนิคการควบคุมดูแล เชน ดานความสำเร็จของงาน ควรมีการตั้งเปาหมายท่ีชัดเจน และมีสิ่งจูงใจเม่ือ
บรรลุเปาหมายของงานสำเร็จ ดานการยกยองนับถือหรือการยอมรับ ควรมีการจัดอันดับพนักงานดีเดนในแตละเดือน และ
ประกาศในแผนกใหรูโดยท่ัวกัน ดานความรับผิดชอบในงาน ควรมีการเปดรับขอเสนอแนะจากบุคลากร และปรับปรุงลักษณะ
การทำงานของงานในความรับผิดชอบใหเหมาะกับเวลา และปริมาณงาน ดานเงินเดือนและผลตอบแทน ควรมีการสงเสริม
ดาน คาลวงเวลาใหกับบุคลากร และสวัสดิการอาหารสำหรับบุคลากรท่ีทำงานลวงเวลาในสวนของดานเทคนิคการควบคมุดแูล 



ควรมีการปรับเทคนิคการบริหารงานของหัวหนาแตละแผนก และควรมีการรับขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาโดยไมแสดง
ชื่อผูเสนอแนะ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลในการปรับเทคนิคในการบริหารงานของผูบังคับบัญชาตอไป 

 
ขอเสนอแนะในการทำวจิัยครั้งตอไป 

1. ควรเปลี่ยนกลุมประชากรตัวอยาง เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกรมสรรพากร เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมความผูกพันตอองคกร เพ่ือลดอัตรา
การยาย ลาออก และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน  

2. ควรเปลี่ยนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเปนการสัมภาษณแบบเชิงลึก เพื่อใหไดมาซ่ึง
รายละเอียดและขอมูลท่ีสามารถนำผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

3. ควรมีการเพิ่มตัวแปรท่ีนาจะมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคกร เชน คุณภาพชีวติใน
การทำงาน วัฒนธรรมองคกร ความสมดุลระหวางเวลาในการปฏิบัติงานและเวลาสวนตัว 
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