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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 จ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (3) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 110 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน  
การวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ 
การทดสอบแบบ T-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ สถานภาพ อายุ ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 โดยภาพรวมต่างกัน และระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และปัจจัยสนับสนุนด้านค่าตอบแทน 
และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการท างาน; ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  
 
ABSTRACT  
 The purpose of this research is to (1) study the performance of government 
officials in the Bangkok area revenue office 10; (2) study the performance of government 
officials in the Bangkok area revenue office 10 classified by sex, status, age, education level, 
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position level, and age of work; and (3) study factors affecting the performance of 
government officials in the Bangkok area revenue office 10. 
  The sampling group used in this research was 110 government officials from the 
Bangkok area revenue office 10. The questionnaire was used as a survey tool for collecting 
data. Next, the collected data was analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Moreover, the hypothesis was tested with a t-test and one-way ANOVA 
statistics. Besides, if the differences were found, they would be analyzed in pairs by the 
LSD method and multiple regression. 
 The results of the hypothesis test found that sex, status, age, position level, and 
age of work caused differences in the performance of government officials in the Bangkok 
area revenue office 10, and education level did not cause a difference in the performance 
of government officials. In conclusion, the supporting factors affecting the performance of 
government officials in the Bangkok area revenue office 10 are compensation and the 
working environment. 
 
Keywords: Performance of Government Officials; The Bangkok area revenue office 10 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเริ่มจัดเก็บภาษีอากรโดยมีหลักฐานอ้างไว้ตามศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช คือ เมื่อยุคแรกเริ่มได้สร้างราชอาณาจักร ซึ่งน ามาสู่การต่อสู้กันระหว่างประเทศ โดยประเทศ 
ที่ได้รับชัยชนะจะสามารถน าอาหาร ทรัพย์สิน และพลเมืองของประเทศที่พ่ายแพ้มาได้ รวมถึงมีอ านาจ 
ในการสั่งการต่างๆ ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดเก็บภาษี และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนในด้านการก่อสร้าง ขุดคลอง และถนนต่างๆ ซึ่งในการ
เกณฑ์แรงงานคนนั้น ก็ถือเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดเก็บภาษีเช่นกัน จนกระทั่งได้มีการน าระบบ
เงินตราเข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยน หากผู้ที่ถูกเกณฑ์แรงงานอยากประกอบอาชีพเป็นอิสระ ก็ต้องน าเงินที่ 
หามาได้นั้นส่งให้กับรัฐหรือเจ้าขุนมูลนายเพื่อแลกความเป็นอิสระ ซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งของการเริ่มระบบการ
จัดเก็บภาษีอากร ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ.2416 ในการเก็บรายได้ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้แห่งเดียว 
จากนั้นได้แต่งตั้งข้าหลวงคลังไปประจ าทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อจัดเก็บภาษีจากราษฎรโดยตรง ซึ่งได้
รวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งมารวมไว้ ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งก็คือ กระทรวงการคลังในปัจจุบัน  
 กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการด าเนินการตามนโยบายหารายได้ โดยมีหน่วยย่อย
ท าหน้าที่จัดเก็บภาษี 3 หน่วย คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต โดยกรมสรรพากร 
มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องหาแนวทางใน
การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภาษีหลัก 
ที่กรมสรรพากรจัดเก็บ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอากรแสตมป์ ซึ่งภาษีอากรเหล่านี้เก่ียวข้องและมีความส าคัญกับทุกคนเป็นอย่างมาก กรมสรรพากรจึงมี
การปรับปรุงระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบออกเป็นส านักงานสรรพากรภาค 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ และส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงในการ
ให้บริการและการจัดเก็บภาษีอากร มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญในการ
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น ามาใช้พัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  
โดยการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และยัง
มีการวางรากฐานอย่างดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการให้แก่ผู้เสียภาษี และสร้างความยั่งยืนในการจัดเก็บภาษีด้วย
การขยายฐานภาษี ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ สร้างความเท่าเทียมกัน
ในระบบภาษีของประเทศ การจัดเก็บภาษีภายใต้หลักการประเมินตนเองของผู้เสียภาษี และกรมสรรพากร
ได้ออกมาตรการทางภาษีหลายมาตรการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากแนวโน้มสภาพ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ก าลังเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กรมสรรพากรเป็นองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมี
ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างเต็มก าลังความสามารถและ
บรรลุเป้าหมายก้าวไปสู่การจัดเก็บภาษีตรงเป้าหมาย นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจในอนาคต 
 ปัจจุบันมีธุรกิจเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ซึ่งจ านวนธุรกิจนั้นส่งผลต่อปริมาณการจัดเก็บภาษีอากรด้วย 
เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 โดยมีแนวคิดที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่ 10 หรือไม่ 
เพื่อให้สามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงและพัฒนาข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ให้ท างานส าเร็จลุล่วง เพื่อให้มีบริการจัดเก็บภาษีที่ได้คุณภาพตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงบรรลุตามเป้าหมายของกรมสรรพากร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
  2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 จ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา ระดับ
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความรู้
ความเข้าใจในการท างาน ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 ประกอบด้วย ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความรวดเร็วทันต่อเวลา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงประสทิธภิาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
 2. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 โดยจ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
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บททวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถจ าแนกได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
  ด ารงศักดิ์ ธงตะทบ (2559) กล่าวว่า ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ หมายถึง บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขงานที่ผิดพลาดในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 
 สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) กล่าวว่าความรับผิดชอบงาน (Responsibility) หากพนักงานเกิด
ความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบงานของตนเอง และได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างอิสระ ให้สิทธิ์ในการ
ตัดสินใจได้รับความไว้วางใจ เพราะปัจจัยเหล่านี้ช่วยเสริมและกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตั้งใจท างานมากขึ้น 
 สิรินภา ทาระนัด (2561) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การได้รับโอกาส รับ
มอบหมายการมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย มีอิสระในการท างาน ได้แก่ความเหมาะสมของปริมาณงาน 
การได้รับความเชื่อถือ ความไว้ไว้ในใจในงานที่รับผิดชอบ และการได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญ ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้จะศึกษาความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1)ความเชื่อถือและความไว้วางในงาน 2)
ความเหมาะสมกับปริมาณงาน 3)การได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญ 4)การมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย  
 ณัชพล งามธรรมชาติ (2559) กล่าวว่า ความรับผิดชอบในงาน หมายถึง การที่พนักงานได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงาน โดยปราศจากการควบคุม
อย่างใกล้ชิด มีโอกาสหรือมีอิสระในการตัดสินใจในการด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ 
 ปราณปรียา ปิ่นโต (2563) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงาน
หรือมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน ได้แก่ ความ
เหมาะสมของปริมาณงานการได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย 
งานส าคัญ เป็นต้น 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของงาน 
 ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) กล่าวว่า ลักษณะงาน ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของ
งานโอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษางานการที่ผู้ท างานมีความรู้สึกต่องานที่ท าอยู่ว่าเป็นงานที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ 
และเกิดความผูกพันต่องาน   
 นูร์ปาซียะห์ กูนา (2562) กล่าวว่า ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ความช านาญที่หลากหลาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ  
 ด ารงศักดิ์ ธงตะทบ (2559) กล่าวว่า ด้านลักษณะของเนื้องาน หมายถึง หน่วยงานมีการก าหนด
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตรงกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ชัดเจน ได้ความอิสระในการปฏิบัติงานตามที่
มอบหมายอย่างเต็มที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดที่มีอยู่ และวุฒิการศึกษาที่จบ  
 ปราณปรียา ปิ่นโต (2563) กล่าวว่า ลักษณะงานที่ท า หมายถึง ความน่าสนใจของงานต้องอาศัย
ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์มีความส าคัญ มีคุณค่า เป็นงานที่ ใช้ความคิด มีความท้าทายความสามารถใน
การท าางาน ความอิสระในการท างาน เป็นงานที่ตรงกับความถนัดและความรู้ที่ได้ศึกษามา เป็นต้น 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าในการท างาน 
 อัจฉราพร ปะทิ (2559) ได้กล่าวว่า ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง การรับรู้ การรับรู้ข้อมูลที่เคยมี
ประสบการณ์หรือเคยพบเจอและสามารถอธิบายได้ เปรียบเทียบในเรื่องนั้นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถ
น าความรู้ความเข้าใจนั้นไปใชในสถานการณจริงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 
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 ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) กล่าวว่า ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงาน  
และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน มาตรฐาน หลักการ 
แนวปฏิบัติ และวิธีการด าเนินงานรวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้ ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับแนวทางหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน 
 มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม หมายถึง พนักงาน
รู้สึกว่ารายได้และสิ่งตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับ มีความเหมาะสมและยุติธรรม 
 ด ารงศักดิ์ ธงตะทบ (2559) กล่าวว่า ด้านค่าจ้าง/เงินเดือน หมายถึง บุคคลากรได้รับอัตราค่าจ้าง
ตรงกับประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีความเหมาะสมกับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ต่อการครองชีพ 
 ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 
โบนัสเป็นเงินพิเศษส าหรับต าแหน่งหน้าที่ในการท างานที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) กล่าวว่า ค่าจ้างและผลตอบแทน หมายถึงค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ท า 
 สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) กล่าวว่า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับมี
ความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น การพิจารณาการปรับเงินเดือนมีความเหมาะสม 
เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและเพียงพอกับค่าครองชีพ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์ (2557) กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความ
เหมาะสมของสถานที่ท างาน เช่น สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ที่จัดให้พนักงาน 
 ประภัสสร เจริญนาม (2561) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรภายในองค์การ
ที่ตนปฏิบัติงานอยู่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร สมาชิกสามารถ
รับรู้ได้จากประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีอิทธิพลต่อ
การจูงใจทัศนคติ และปฏิบัติงานในองค์การเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างองค์การ 
 ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่
ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน สภาพแวดล้อมภายในกองร้อยความพร้อม
ของอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงระยะเวลาการพักของพนักงาน 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) กล่าวว่า สถานภาพในการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ปราณปรียา ปิ่นโต (2563) กล่าวว่า สภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ท างาน เช่น ห้องท างาน เสียง แสงสว่าง การระบายอากาศ อุณหภูมิ บรรยากาศในการท างาน ชั่วโมงในการ
ท างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้ท างาน
และเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างาน 
 มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง พนักงานมี
ความรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ สถานที่ มีความเหมาะสมและสะดวกสบาย 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
  กิตติชัย ลาภวุฒิโรจน์ (2558) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่องค์กรก าหนดให้บรรลุ เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ โดยตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้บริการให้เกิดความพึงพอใจตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความส าเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยปริมาณของงาน 
 ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม หมายถึง การท างานให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ซึ่งประสิทธิภาพนี้เป็นตัวชี้วัดผลของการท างานว่าสามารถปฏิบัติหรือใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณภาพหรือ
อย่างคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่สูญเสียไป  
 อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ  
ที่บรรลุผลตามที่ต้องการและตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถประหยัดและลดการสูญสียของทรัพยากรต่างๆ  
ในการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งผลิตผลลัพธ์ โดยมีสัดส่วนของต้นทุนหรือปัจจัยน าเข้าในการลงทุนน้อยที่สดุเพื่อให้  
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์การอย่างคุ้มค่า โดยอาศัย
ปัจจัยจากประสิทธิภาพที่เก่ียวกับ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงด้านการ
จัดการ จนได้ผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขของเป้าหมาย ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจขององค์กร  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณงาน 
 Plowman and Peterson (1960) อ้างถึงใน ประทีป แสงแพร (2562) กล่าวว่า ได้จ ากัดแนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปริมาณงานว่า ปริมาณงาน (quantity) ปริมาณงานที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตผลงานวางแผนไว้อย่างลงตัว ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ระยะเวลาที่เหมาะสม 
 จุฑามาส วัฒนาโภคสิน (2557) กล่าวว่า ปริมาณงาน หมายถึง ปริมาณงานของเวลาทั้งหมดที่ใช้ใน
การท างานของคน หน่วยเป็น ชั่วโมงคนท างาน หรือเท่ากับเวลามาตรฐานของงานคูณด้วยจ านวนผลงาน 
 ธนายุ ภู่วิทยาธร (2561) ได้จ ากัดแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปริมาณ
งานว่า ปริมาณงาน (Quantity of Work) หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้ปริมาณงานตรงกับจ านวนงานที่
วางแผนไว้ และมีปริมาณเหมาะสมตามเป้าหมายอยู่เสมอ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพงาน 
 Plowman and Peterson (1960) อ้างถึงใน ประทีป แสงแพร (2562) กล่าวว่า ได้จ ากัดแนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณภาพของงานว่า คุณภาพของงาน (quality) จะต้องมี
คุณภาพสูง คือ ผลลัพธ์ของงานมีประโยชน์มีความคุ้มค่าและผู้ใช้ผลงานนี้เกิดความพอใจผลการท างาน 
ผลงานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน และส าเร็จได้ในระยะเวลารวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ ควร
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจ ของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
 ธนายุ ภู่วิทยาธร (2561) ได้จ ากัดแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณภาพ
งานว่า คุณภาพงาน (Quality of Work) หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งผลงานมีคุณภาพดี 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรวดเร็วทันต่อเวลา 
 Plowman and Peterson (1960) อ้างถึงใน ประทีป แสงแพร (2562) กล่าวว่า ได้จ ากัดแนวคิด
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวลาว่า เวลา (time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสมกับงานและมีการพัฒนาเทคนิค การท างานตลอดจนเทคนิคการวางต าแหน่ง
อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งาน ท าให้การท างานสะดวกรวดเร็วขึ้น 
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 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) กล่าวว่า เวลา หมายถึง ระยะเวลาที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานให้ได้ผล
งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา หรือตามคาดหวังของหน่วยงานนั้นๆ 
 ธนายุ ภู่วิทยาธร (2561) ได้จ ากัดแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวลาว่า 
เวลาในการท างาน (Timing of Work) หมายถึง การใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่สามารถท างานได้เสร็จก่อน
หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน  
 ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) กล่าวว่า ด้านเวลา หมายถึงผลงานเสร็จตามก าหนดเมื่อเทียบกับความ
ยากง่ายของงานใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อย และต้องมีความถูกต้องรวดเร็ว 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ซึ่งเป็นการวิจัย 
ที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
ซึ่งผู้วิจัยทราบจ านวนประชากรเป็นจ านวนที่แน่นอน ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 140 คน  การก าหนด 
กลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากการใช้สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และค่า 
ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 104 ตัวอย่าง  
แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดจึงเพิ่มอีก 6 ตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง  และสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามส่วนงาน และ 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัย ส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาปฏิบัติงาน มีจ านวนข้อ
ค าถามทั้งหมด 6 ข้อ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ  
 2. ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน ด้านความรู้ความ
เข้าใจในการท างาน ด้านค่าตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ 
ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมาก, 3 = ระดับความ
คิดเห็นเห็นด้วยปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 3. ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา มีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 9 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมาก,  
3 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 4. เป็นข้อค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกับปัจจัยที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการท างาน และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น จ านวน 1 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละและความถี่ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนที่ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความรู้ความเข้าใจในการท างาน 
ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
 2. สถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 โดยจ าแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test 
  2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 โดยจ าแนกตาม สถานภาพ อายุ ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปสู่การทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความรู้ความเข้าใจ
ในการท างาน ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับต าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ และมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานต่ ากว่า 10 ปี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 โดยภาพรวมและรายด้าน มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  2.1 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีเพศ สถานภาพ อายุ 
ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน โดยภาพรวมต่างกัน 
  2.2 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยสนับสนุนด้านค่าตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 โดยภาพรวม 
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   3.2 ปัจจัยสนับสนุนด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน และด้านความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 โดยภาพรวม 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10  โดยภาพรวมและรายด้าน มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก 
  1.1 ด้านปริมาณงาน พบว่า ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการที่ ใช้ความรู้
ความสามารถเพื่อให้ท างานได้ให้ส าเร็จนั้น สามารถท างานได้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยวัดได้จากปริมาณ
งานที่แล้วเสร็จและปริมาณงานคงเหลือ รวมถึงวัดได้จากผลการเก็บข้อมูลของกรมสรรพากร ซึ่งสอดคล้อง
กับนิ่มนวน ทองแสน (2557) วิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิต
เครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ท่านสามารถท างานได้ปริมาณงานตามที่หน่วยงานก าหนด  
มีระดับความคิดเห็นมาก แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ และการเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ของพนักงานเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านปริมาณงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  1.2 ด้านคุณภาพงาน พบว่า ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10  
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ท่านใช้ความรู้
ความเข้าใจอย่างเต็มที่ในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ในการท างานได้รับมอบหมายงาน จะท าให้งานที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิตติชัย  
ลาภวุฒิโรจน์ (2558) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึงความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่องคก์รก าหนดให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดย
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริการให้เกิดความพึงพอใจ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งความส าเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยปริมาณของงาน และสอดคล้องกับปัญญาพร  ฐิติพงศ์ 
(2558) วิจัยเร่ืองแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา 
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ ากัด พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ด้านคุณภาพงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.3 ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา พบว่า ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ท่านใช้
ระยะเวลาในการท างานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ข้าราชการใช้ระยะเวลาในการท างาน
ได้อย่างเหมาะสมนั้น จะท าให้งานที่ได้เสร็จได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน 
(2556) อ้างถึงใน ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) กล่าวว่า เทคนิคในการท างานให้มีประสิทธิภาพว่าคนท างาน
ที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะของความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า 
แบบเช้าชามเย็นชาม และสอดคล้องกับปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) วิจัยเร่ืองแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ



 10   
 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านเวลาโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 2. ผลการวิจัยประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  2.1 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีเพศต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ในภาพรวม ต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลาต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายจะ
สามารถท างานให้ส าเร็จได้เช่นกัน แต่ส าหรับงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วทันต่อเวลาเพศที่ต่างกันอาจจะส่งผล
ต่อการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์ เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
พบว่า เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับมารวย  
วิชาญยุทธนากูล (2560) วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ  
5 ดาว พบว่า พนักงานโรงแรมที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  
  2.2 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ในภาพรวม ต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ทั้งด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วทันต่อเวลาต่างกัน ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ข้าราชการที่มีสถานภาพต่างกัน ท างานได้แตกต่างกัน เนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ ากัด พบว่า สถานภาพ
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน  
  2.3 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีอายุต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ในภาพรวม ต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุของข้าราชการมีผลต่อการ
ตัดสินใจงานและมีผลต่อระยะเวลาในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับนิ่มนวน ทองแสน (2557) วิจัยเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเนื่องจากพนักงานแต่ละอายุวัยมีหน้าที่งานที่รับผิดชอบ
แตกต่างกันตามความสามารถ แต่ไม่สอดคล้องกับณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) วิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหารประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน 
  2.4 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ในภาพรวม 
ไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ทั้งด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา ไม่ต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการทุกคนมีระดับการศึกษาที่ใช้ต้องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่แล้วจากการ
สอบเข้ามา ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) วิจัยเร่ืองปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
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ท างานของข้าราชการทหารประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน  
  2.5 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีระดับต าแหน่งงาน
ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ใน
ภาพรวม ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ทั้งด้านปริมาณงาน และด้านคุณภาพงาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ระดับต าแหน่งที่ต่างกัน บ่งบอกถึงความสามารถและประสบการณ์การที่สั่งสมมา ลักษณะงาน
และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งก็ไม่เท่ากัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับนิ่มนวน ทองแสน (2557) วิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพราะทุกคนยอมรับใน
ต าแหน่งงานที่ตนเองได้สมัครงานเข้าไปท างานตั้งแต่แรกเข้า จึงยอมรับกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ 
  2.6 ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 ในภาพรวม ต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ด้านคุณภาพงานต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ประสบการณ์การท างานและความรับผิดชอบในงานจะแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับมารวย  
วิชาญยุทธนากูล (2560) วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
พบว่าพนักงานโรงแรมที่มีประสบการณ์การท างาน ณ โรงแรมปัจจุบันต่างกันจะมีประสิทธิผลการปฏิบัติที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับนิ่มนวน ทองแสน (2557) วิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุการท างานที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพราะคนที่อายงุานมากกว่ามีประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานจึง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศิริวรรณ ศิริเดชานนท์ 
(2557) วิจัยเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : ศูนย์
ปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง พบว่า อายุงานแตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จของงาน 
 3. ผลการวิจัยปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
  3.1 ปัจจัยสนับสนุนด้านความรับผิดชอบ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 
เกี่ยวกับข้าราชการยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไข หากงานที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติเกิดข้อผิดพลาด ผู้วิจัย  
มีความเห็นว่า ข้าราชการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ไดร้ับมอบหมาย โดยงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
เป็นงานที่ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของงานเนื่องจากความเกี่ยวข้ องกับอายุความและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับนลพรรณ บุญฤทธิ์ 
(2558) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี พบว่า ความรับผิดชอบในงานเป็นแรงจูงใจให้บุคคลมีความตั้งใจปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงานเนื่องจากการได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ย่อมท าให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ใช้ความรู้ความสามารถของตนคิดหาวิธีการท างานใหม่ๆ 
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เพื่อให้งานที่รับมอบหมายส าเร็จและมีประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับสุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) 
วิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า 
ความรับผิดชอบงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ท าให้พนักงานเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
  3.2 ปัจจัยสนับสนุนลักษณะงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก เกี่ยวกับงานที่
ท่านได้รับมอบหมายตรงตามความรู้ ความสามารถ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการ จะท าให้งานสามารถส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ ากัด พบว่า ปัจจัย
แรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับณัฐวัตร เป็งวันปลูก(2560) วิจัยเร่ืองปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของข้าราชการทหารประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน แสดงให้เห็นว่าการก าหนดหน้าที่ในงานอย่างชัดเจน 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีความท้าทาย และมีอิสระในการท างาน   
  3.3 ปัจจัยสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจในการท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 
เกี่ยวกับท่านมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความสามารถในการเรียนรู้ 
การท าความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลต่อการท างานของข้าราชการ ซึ่งสอดคล้องกับนลพรรณ บุญฤทธิ์ 
(2558) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี พบว่าความสามารถเป็นอีกส่วนหนึ่งของปัจจัยอิทธิพลการปฏิบัติงาน ที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับมาก เนื่องจากทุก ๆ องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เข้ามาท างาน ความสามารถเป็นคุณสมบัติเฉพาะบุคคลซึ่งจะมีความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งหน้าที่ของงาน 
และควรมีความสามารถที่หลากหลายด้าน ทั้งความสามารถที่ มีต่องานและต่อบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) วิจัยเรื่องประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านทักษะความรู้
ความเข้าใจระบบงาน และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีค่าสหสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติ งานฝ่ายเทศกิจกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  3.4 ปัจจัยสนับสนุนด้านค่าตอบแทน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก เกี่ยวกับการปรับ
เพิ่มค่าตอบแทนช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน และการได้รับสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น เช่น 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่พัก วันลา และรถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจะท าให้ข้าราชการมีก าลังใจในการท างาน ซึ่งจะเป็น
ผลให้งานส าเร็จเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ประภัสสร เจริญนาม (2561) วิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพภาพที่ 3 -6 พบว่า ขวัญก าลังใจของบุคลากรมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3 -6 แต่ไม่
สอดคล้องกับณัชพล งามธรรมชาติ (2559) วิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายการผลิต บริษัท XYZ จ ากัด พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการไม่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
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การปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ทั้งนี้เพราะว่าค่าครองชีพที่ได้รับจากบริษัทเพียงพอต่อการใช้จ่าย
ประจ าวัน เนื่องจากปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ สิ่งอุปโภค บริโภคต่าง ๆ มีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ 
ขณะที่เงินเดือนและสวัสดิการทางบริษัทมีการนโยบายในการปรับขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
พนักงานสายการผลิต 
  3.5 ปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 
เก่ียวกับสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ท างานผู้วิจัยมีความเห็นว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีความเหมาะสมกับการท างาน แต่เพื่อสร้างความสะดวกในการท างาน ควรจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ และ
ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าสหสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่าย
เทศกิจกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ดังนี้  
  1. ด้านปริมาณงาน หน่วยงานควรมีการจัดประเภทของงาน เพื่อมอบหมายงานที่มีขั้นตอนและ
ระดับความยากง่ายของงานให้เหมาะสมกับความสามารถของข้าราชการ และควรมีการทบทวนปริมาณงาน
ที่มอบหมาย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะส่งผลให้ปริมาณงาน  
  2. ด้านคุณภาพงาน หน่วยงานควรมีการจัดฝึกอบรมในด้านความรู้ ความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ข้าราชการสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มความสามารถ และท าให้งานที่ส าเร็จมีคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  3. ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา หน่วยงานควรมีการจัดอบรมด้านขั้นตอนการท างาน ขอบเขตของ
งานที่ต้องท า เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความล่าช้าในการท างานในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อได้  
ปัจจัยส่วนบุคคล  
  จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ สถานภาพ อายุ ระดับต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอะแนะว่า 
หน่วยงานควรมอบหมายงานให้กับข้าราชการโดยพิจารณาลักษณะงานของงานให้เหมาะสมกับเพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น มอบหมายงานที่ต้องใช้
ประสบการณ์การท างานให้กับข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมานาน มอบหมายงานที่ต้องใช้
ความคล่องตัวในการท างานให้กับผู้ที่มีอายุน้อย เป็นต้น 
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ปัจจัยสนับสนุน 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ได้แก่ ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอะแนะว่า หน่วยงานควรเพิ่มค่าตอบแทน สวัสดิการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ของข้าราชการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่ตั้งสถานที่ท างานและค่าครองชีพ และมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่ออ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
10 จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาด้านกลุ่มประชากร โดยศึกษาการท างานของเจ้าหน้าที่ในกรมสรรพากร
ทุกคน เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวมของกรมสรรพากร  
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 เช่น ด้านความั่นคงก้าวหน้าในการท างาน ด้าน
ขวัญและก าลังใจในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา ด้านนโนบายและการบริหาร และด้าน
ความผูกพันธ์ต่อองค์กร เป็นต้น 
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