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บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัด

สํานักงานสรรพากรภาค 2 โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 จํานวน 200 คน สถิติ

ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที (t-test) การเปรียบเทียบของ 2 

กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-

way Analysis of Variance : One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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            ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-37 ปี มีสถานภาพสมรส 

การศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับตําแหน่งปฏิบัติการ มีอายุงานต่ํากว่าหรือเทียบเท่า 5 ปี และมีรายได้ 

15,001-20,000 บาทต่อเดือน จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านไม่มีผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุพบว่า ด้าน

ความสําเร็จในงาน  ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   ด้านทักษะในการบริหารจัดการ  ด้านการสร้าง

แรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 

2 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ; ความพึงพอใจ; หน่วยงานของรัฐ 

 

ABSTRACT 

 The independentof this study has a purpose. To studythe job satisfaction of civil 

servants in the Revenue Office Region 2, by studying personal factors of civil servants and 

satisfaction in the performance of civil servants in the Revenue Department Region 2. 

 The sample group used in the study was 200 government officials in the Revenue 

Department Region 2. The statistics used to analyze data consisted of frequency, percentage, 

mean, and standard deviation as well as t-test, one-way analysis of variance, and multiple 

regression analysis. 

 The findings revealed that the majority of respondent were female, aged between 31-

37 years, with married status, with bachelor’s degree, In the operating position, having Working 

less thanor equal to 5 years, with income 15,001-20,000 bath per month. The hypothesis 

testing, It was found that differences there was no effect on job satisfaction of civil servants. In 

terms of the success in the job,The progress of work,Management skills,The incentives for co-

workers. Affecting the job satisfaction of civil servants in the Revenue Department Region 2 

office at the statistical significance level of 0.05 

Key words:Motivation; satisfaction; government agencies 
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บทนํา 

 ปัจจัยหลักขององค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน คือการพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอาจถือได้

ว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กร การบริหารงานจึงต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Material) และ และการบริหารจัดการ 

(Management) ดังนั้นผู้บริหารควรดูแลเอาใจใส่ และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการ

ทํางานร่วมกันอาจประสบปัญหามากมาย เนื่องจากความรู้สึกความต้องการที่แตกต่างกัน และการทํางานของแต่

ละบุคคลก็แตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม และผลงานของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจุบันกระแสการ

สร้างการทํางานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้เร่ิมแพร่หลายมากยิ่งข้ึน การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่

บุคลากรจนไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในงานที่ทํา ทําให้เกิดความสุข ความพอใจในการทํางาน รู้สึกถึงความ

ม่ันคงในงาน การกระตือรือร้น การเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความสนุกกับงานที่ทํา ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

กับเพื่อนร่วมงาน และถ้าสภาพแวดล้อมในที่ทํางานดี ก็จะช่วยลดความตึงเครียดและความขัดแย้งภายในองค์กร 

ซ่ึงจะทําให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลและความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนับวา่เป็นสิ่งที่สาํคัญอย่างยิ่ง จะส่งผลให้การปฏิบัตงิานนั้นประสบ

ความสําเร็จและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทัง้บุคคลภายในหน่วยงาน 

และบุคคลภายนอกหน่วยงาน หากบุคคลไม่มีความพึงพอใจในงานทีท่ํานั้น อาจทําให้คุณภาพของงานลดลง รวม

ไปถึงการขาดลา มาสายข้ึนบ่อยคร้ัง นอกจากนี้หน่วยงานต้องให้ความสําคัญของการสร้างความพึงพอใจในการ

ทํางาน จะเปน็การแสดงออกถึงประสิทธิภาพภายในองค์กร ประสิทธิภาพของผูบ้ริหารหน่วยงานเพื่อความม่ันคง

ยั่งยืน และได้เปรียบกับองค์กรอ่ืน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ ในสงักัดสรรพากรภาค 2 ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ จะนํามาเป็นแนวทางสาํหรับผู้บริหารในการ

ปรับปรุงการบริหารงาน การวางแผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข เพื่อที่จะส่งผลให้บุคลากรมีความ

พึงพอใจและรักในงานที่ทาํ สามารถปฏิบัติงานในหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรภาค 2 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสงักัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสงักัด

สํานักงานสรรพากรภาค 2 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ ในสังกัดสาํนักงาน

สรรพากรภาค 2   

สมมุติฐานการวิจัย 

 ข้าราชการสรรพากรในสังกัดสํานักสรรพากรภาค 2 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ 

ระดับตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี ้

1. ข้าราชการสรรพากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 จํานวน 200 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวแปรดังนี้ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด สถานภาพ ระดับตําแหน่งงานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน ตัวแปรตาม คือ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทํางานซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจในงานที่ทํา ด้านความพอใจ

ในสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน ด้านปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงานเชิงบวก ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

3.ระยะที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วนัที่ 20-31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 100 คน และวันที่ 1-30 มิถุนายน 

2562 จํานวน 100 คน 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ในการทําให้ข้าราชการเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประสิทธิผลใน

การทํางาน 

2. ผลการศึกษาทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และนําปัญหา

อุปสรรคนั้นไป  พัฒนาปรับปรุง และแก้ไของค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

3. ผลการศึกษาทราบถึงความพึงพอใจและปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด

สํานักงานสรรพากรภาค 2 เพื่อผลักดันให้ข้าราชการสามารถทํางานด้วยความสมัครใจได้อย่างเต็มที่   ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อความสําเร็จต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



5 

 

4. ผลการศึกษา สามารถนําข้อมูลไปใช้อ้างอิงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากและก่อให้เกิด

ประสิทธิผล 

5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีเกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์การ

ต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยพนักงานในระดับต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

ออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ อายุ เพศ 

สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล ปัจจัยเหล่านี้มีผล

ต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) ได้กล่าวว่า 1) ความต้องการทางดา้น

กายภาพ หมายความว่า เปน็ความต้องการข้ันพื้นฐานอันดับแรกที่มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเป็นอย่างมาก อัน

เป็นสิ่งทีจ่ําเปน็เพื่อการดํารงชีวติของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร น้าํ ที่อยู่อาศัย อากาศ การพักผ่อน และความต้องการ

ทางเพศ เป็นต้น 2) ความต้องการทางดา้นความปลอดภัย หมายความวา่ เป็นความต้องการที่เกิดข้ึนภายหลัง

จากความต้องการทางด้านร่างกาย ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว และมีความรู้สึกอิสระ ไม่ต้องเปน็

ห่วงหรือกังวลกับความต้องการทางดา้นร่างกาย 3) ความต้องการทางสังคม หมายความว่า เปน็ความต้องการที่มี

ความรักความผูกพันกับผู้อ่ืน เชน่ ความรักจากเพื่อน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งคนรัก เป็นต้น 4) 

ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือจากคนในสังคม หมายความว่า ความต้องการที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกของ

ตนเอง ตนเองมีประโยชน์และมีคุณค่าและต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของตนเอง ยอมรับในความรู้ ความสามารถ

ที่เรามี 5) ความต้องการความสมหวังในชีวิต หมายความวา่ เป็นความต้องการข้ันสูงสุดในชีวิตที่ทุก ๆ คนมี

ปรารถนาอย่างได้ในผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองได้คิด และตั้งความมุ่งม่ันหวังไว้ ซ่ึงแตล่ะคนมีความมุ่งม่ันไว้แตกตา่ง

กัน ซ่ึงความต้องการนี้ เป็นความต้องการอยากให้ชีวิตตัวเอง บรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตามประสงค์ที่ตัง้ไว ้

ทฤษฎีปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Federick Herzberg) ได้กล่าววา่ ปัจจยัจูงใจหรือปัจจัยที่เป็น

ตัวกระตุ้นในการทาํงาน (Motivation Factors or Motivators)ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ไดแ้ก่1) ความสําเร็จ

ในการทํางาน(Achievement) คือ การที่สามารถทํางานได้สาํเร็จทันตามเปา้หมาย การมีส่วนร่วมในการทํางาน

ของหน่วยงานให้สําเร็จลลุ่วงไปได้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 2) การได้รับการยอมรับ 
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(Recognition) คือ การได้รับความยอมรับนบัถือจากบุคคลรอบข้าง หรือได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถ 

3) ความก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต(Possibility of Growth) 

คือ การมีโอกาสได้ก้าวข้ึนสูต่ําแหน่งที่สูงข้ึน การได้รับการเลื่อนข้ันเม่ือปฏิบัติงานสําเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม 4) ลักษณะงานที่ทาํ (Work Itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ต้อง

อาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีความสําคัญ มีคุณค่า เป็นงานที่ใช้ความคิด มีความทา้ทายความสามารถในการ

ทํางานความมีอิสระในการทาํงาน เป็นงานที่ตรงกับความถนัดและความรู้ที่ได้ศึกษามา5) ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) คือ การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือมีส่วนร่วมในงานทีไ่ด้รับมอบหมายไม่ควบคุมมาก

เกินไปจนขาดอิสระในการทาํงาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจใน

งานที่รับผิดชอบ และได้รับมอบหมายงานสําคัญ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จันทร์เรือง สุขสําราญ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

สํานักงานสรรพาสามิตพื้นที่ในสงักัดภาคที่ 1ผลการวิจัยพบวา่ 1) ข้าราชการสาํสาํนักงานสรรพาสามิตพืน้ที่ใน

สังกัดภาคที่ 1ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า 45 ปี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000-

25,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา่ 20 ปี มีสถานภาพสมรสมาก

ที่สุด 2)ข้าราชการสาํนักงานสรรพาสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากมีจาํนวน 7 ด้าน โดยเรียงลําดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงาน ดา้นความสาํเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านสภาพการ

ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ด้านการยอมรับ ส่วนดา้นเงินเดือน

และสวัสดิการ ด้านโอกาสความก้าวหน้า อยู่ในระดบัปานกลาง3) ข้าราชการสาํนักงานสรรพาสามิตพืน้ที่ในสงักัด

ภาคที่ 1 ที่มีเพศ อายุ รายได้ตอ่เดือน ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน สถานภาพการสมรสต่างกัน มีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ข้าราชการสาํนักงานสรรพาสามิตพื้นที่ตน้สงักัดต่างกันมีความ

พึงพอใจแตกต่างกัน 

จักรพงษ์ ทิพย์สุข (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของข้าราชการอาคาร

รังวัดและทาํแผนที่ กรมที่ดิน ผลการวิจัย พบวา่ ข้าราชการ อาคารรังวัดและแผนที่ กรมที่ดนิ มีระดับความพึง

พอใจต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน 

คือด้านความสาํเร็จในการทํางาน และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บงัคับบญัชา ด้านกระบวนการ

ทํางาน ด้านสถานที่ตั้งองค์กร และดา้นผลตอบแทน ตามลาํดับ เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการ 

อาคารรังวัดและทาํแผนที่ กรมที่ดิน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน พบว่า ข้าราชการที่มีปัจจัยสว่นบุคคล 
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ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอายุราชการ ระดับตําแหน่ง (ซี) รายได้ และหน่วยงานที่สังกัดที่

แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่างกัน และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานกับความพึง

พอใจของข้าราชการอาคารรังวดัและทําแผนที่ กรมที่ดนิ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กันทุกด้าน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล 

การดําเนินการวิจยัคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Survey Research) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจยันาํมาจาก 2 ส่วน ดังนี้ข้อมูลปฐม

ภูมิ (Primary Data) ด้วยการจัดทําแบบสอบถาม โดยใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม 

และนาํแบบสอบถามทีไ่ด้จัดทําไว้เบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการในสังกัดสาํนักงาน

สรรพากรภาค 2จํานวน 200 ชุด และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เช่น  บทความหนังสือ ผลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง มาใช้กําหนดแนวทางการศึกษา เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําแบบสอบถามที่เก็บได้ทั้งหมด แปลผลในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามนําข้อมูลมาหาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 : ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการสรรพากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 ผู้วิจัยได้กําหนดค่าของตัวแปลแบบลิเคิร์

ทสเกล(Likert Scale) โดยจะหาค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้สถิติ t - test สําหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ในการหาค่าความ

แตกต่างระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป หากพบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบรายคู่เพื่อหาความ

แตกต่างด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference Test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ผลการวิจัย 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ช่วงอายุระหว่าง 31-37 ปี จํานวน 68 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.0การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีสถานภาพสมรส จํานวน 

105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานต่ํากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5และมีอัตราเงินเดือน 15,001 - 20,000 

บาท จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 

ข้อมูลความพึงพอใจการทํางานพบว่าความพึงพอใจในการทาํงานของข้าราชการ ในสังกัดสํานกังาน

สรรพากรภาค 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.84ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับภัคภร เตียว

ตระกูล (2551, บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาความพงึพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน)ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ พนักงานธนาคารทหารไทย จาํกัด 

(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อปจัจัยที่เป็นตัวกระตุน้ในการทาํงานโดยรวมใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาปัจจัยยอ่ยพบว่า ปจัจัยที่มีความพึงพอใจในระดับมาก เรียงลําดบัได้ดงันี้ ด้านการได้รับ

การยอมรับนับถือ ด้านความสาํเร็จในงานที่ทาํ ดา้นลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดา้นความรับผิดชอบ ปัจจัยที่มี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยความก้าวหนา้ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานของของข้าราชการ ใน

สังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2

เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน สถานภาพการสมรส แตกต่างกันมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทร์เรือง สุขสําราญ (2551, บทคัดย่อ) 

ได้เปรียบเทียบจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการสํานักงาน

สรรพาสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 1 ที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน สถานภาพ

การสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ข้าราชการสํานักงานสรรพาสามิตพื้นที่

ต้นสังกัดต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชายมีอายุระหว่าง 31-37ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี และมีอัตราเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จันทร์เรือง สุขสําราญ (2551) ได้ทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

สํานักงานสรรพาสามิตพื้นที่ในสังกัด ภาคที่ 1 

ความพึงพอใจในการทํางานของของข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 ในแต่ละด้านพบว่า 

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับจันทร์เรือง สุขสําราญ (2551, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานสรรพาสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 1ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดสาํนักงานสรรพากร

ภาค 2   ทั้งในภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดบัมาก ทาํให้เกิดผลดีกับผู้บริหารในสงักัดสาํนักงานสรรพากร

ภาค 2 เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผูบ้ริหารจึงควรให้ความสําคัญในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดอบรมเก่ียวกับเทคนิควิธีการ

บริหารงานให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์ในการ

ทํางาน และควรมีการจัดสัมมนาเปน็ประจาํทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานซ่ึงกันและกันเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันในตัวบุคคลให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

และเพื่อป้องกันปัญหาการขาด ลา มาสาย หรือการลาออกของข้าราชการ 

2.  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากร

ภาค 2ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความสําเร็จในงาน เช่น ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงานที่ทํา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารจึงควร

ส่งเสริมให้ข้าราชการ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการทํางานมากข้ึน รวมถึงการมอบหมายงานอย่าง

เป็นธรรมให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ การให้ออกความคิดเห็นในเร่ืองของงาน รับฟังปัญญาและหาแนว

ทางแก้ไข และเม่ือเกิดความสําเร็จข้ึนของผลงานนั้น ๆ ผู้บริหารควรให้คําชมเชย ยกย่องให้เกียรติ เอาใจใส่ดูแล 

พิจารณาความดีความชอบอย่างเหมาะสมโปร่งใสเป็นรูปธรรม มีการแจกแจงหลักเกณฑ์การประเมินผล และแจ้ง

ผลการประเมินให้ข้าราชการทราบ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงานต่อไป   
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 3.  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ

ผู้บังคับบัญชาในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 2 มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, ด้านมีทักษะในการบริหารจัดการ และด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงาน จะ

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและอารมณ์ทางบวกใน

การปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งข้ึน ส่วนจุดด้อยจะได้นํามาพัฒนาปรุบปรุง

แก้ไขให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงการศึกษานี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกําลังคนและพัฒนาตัวบุคลากรของ

สํานักงานสรรพากรต่อไป 
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