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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในส่วน
แนะน าและตรวจสอบภาษีอากรที่มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  2)  เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจงูใจของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากรที่มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  เจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร  ระดับ
ปฏิบัติการและช านาญการ  จ านวน  200  คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  
และ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบหาความ
แตกต่างค่าที  t-test  ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม   การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว      
F-test หรือ One-way Analysis of Variance : One way ANOVA  กรณีการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 กลุ่ม  
ขึ้นไป  และ  ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตทิดสอบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  Multiple Regression 
Analysis 
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 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและ
ตรวจสอบภาษีอากร  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ระดับต าแหน่งช านาญการ  มีประสบการณ์การท างานด้านการ
ตรวจสอบภาษีอากร  11 ปีขึ้นไป  ช่วงอายุ  36 – 45 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  สถานภาพโสด         
มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001 – 35,000  บาท  ส าหรับ  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า   ปัจจัยส่วนบุคคล  ที่ประกอบด้วย  เพศ  ระดับต าแหน่ง  ประสบการณ์การ
ท างานด้านการตรวจสอบภาษอีากร  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  และ  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน          ที่
แตกต่างกัน  มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  ไม่แตกต่างกัน  และ   แรงจูงใจที่มีผลต่อระดับ
ความสุขในการปฏิบัติงาน  ส าหรับแรงจูงใจด้านความส าเร็จในงาน , ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ , ด้านความ
รับผิดชอบ , ด้านนโยบายและการบริหาร  และ ด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อม   มีอิทธิพลต่อ
ระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  แต่ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ , ด้านความก้าวหน้าในงาน  และ  ด้าน
ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจ   ไม่มีมีอิทธิพลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน   

ค าส าคัญ : ปจัจยัที่มีผลตอ่ระดับความสขุ ; ส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษอีากร ; สรรพากรภาค 3  

 

Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the factors of individual information 

of staff members, in the introduction and inspection of taxation department, that affects the 

level of contentment in their work performance 2) to study the factors of motivation of staff 

members’, in the introduction and inspection of the taxation department, in their work 

performance. 

The sample-set used in this research consists of staff from operational level and 

expertise level, in the introduction and inspection for the taxation department, in a total of 

200 samples. Surveys were data collection tool adopted. Statistics utilized were frequencies, 

percentages, averages, and standard deviations. The hypotheses were tested using the          

t-Test and F-Test or One-Way ANOVA; and Multiple Regression Analysis.  

The result of data analysis found that the majority of staff, in the introduction and 

inspection for taxation department, are females working in expertise level, age 36-45, single, 

graduated with a bachelor's degree and have more than 11 years of work experience in 

taxation inspection field, lives in the perimeter of Bangkok and has a monthly income of 

30,001-35,000 baht. The test (of the hypothesis) found that the difference of personal factors 
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consisting of gender, position level, experience in the work field of taxation inspection, age, 

educational level, status, and monthly income has no influence on the level of contentment 

and motivation in their work performance. The same manner applies for credibility, career 

growth, and colleague relations. On the other hand, motivation in career achievement, 

nature of work (functional autonomy), responsibilities, policies and management, and work 

environment have influence on the level of contentment in their work performance.  

Keywords: Factors that affects the level of contentment ; Tax introduction and inspection 

section ; Revenue Department 3 

 

บทน า 

“ ความสุข ”  เป็นหน่ึงในปัจจัยเพื่อการด ารงชีวิต  เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคนปรารถนา      
ที่จะมี  ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมชีวิตส่วนตัว  ครอบครัว  หรือ  การปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ที่มีความสุข  จะมี
ภาวะอารมณ์ทางบวกอยู่เสมอ  ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วเราใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการท างาน  เราจะใช้เวลา  
ไม่ต่ ากว่าหน่ึงในสามของแต่ละวัน  ในการใช้ชีวิตอยู่กับที่ท างาน  ซ่ึงเปรียบเสมือนกับเป็นบ้านหลังที่สอง 
ของเรา      การปฏิบัติงานแล้วเกิดความสุข  หรือ  มีความสุขในการปฏิบัติงานแล้ว  ย่อมเป็นปัจจัยหน่ึง    
ที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รักงานที่ปฏิบัต ิ รักองค์กร  มีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัตงิานได้อยา่งดีมีประสิทธิภาพ      เต็ม
ก าลังความสามารถของตน  ส่งผลต่อความก้าวหน้าของตนเองและความยั่งยืนขององค์กรได้  หากในทาง
กลับกันแล้ว  ถ้าหากงานที่ปฏิบัติ  ไม่ก่อเกิดความสุขใด แล้ว  เจ้าหน้าที่ย่อมเกิดความรู้สึกในด้านลบ  รู้สึก
ไม่รักงานที่ตนเองจะต้องปฏิบัติ  รู้สึกว่าตนเอง    ไม่เหมาะสมกับองค์กร  ก็จะเร่ิมแสวงหาองค์กรอื่นที่คิดวา่
เหมาะสมกับตนเองมากกว่า  ท าให้เกิดการลาออก        การโอน  การย้าย  ซ่ึงจะท าให้องค์กร/หน่วยงาน
ต้องสรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่มาทดแทน  มีการผลัดเปลี่ยนอยู่เสมอ  ต้องใช้เวลาในการสรรหาทดแทน  ต้องใช้
เวลาในการสอนงาน  ไม่มีความต่อเน่ืองในการปฏิบัติ  ส่งผลกระทบต่อองค์กรในที่สุด  ทั้งน้ีแล้ว  ได้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  ของแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2563  ที่ได้
ก าหนดกรอบการบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร 5 ปี  (พ.ศ.2559 – 2563)  และ  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2560  ขับเคลื่อนด้วย  3  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : รักษาเสถียรภาพทางรายภาษีอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์ คือ การเสริมสร้างการ
ปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้อง  ทั้งในด้านการบริหารจัดเก็บภาษี  การเสริมสร้างความสมัครใจ  และ การปฏิบัติ
ทางภาษีของผู้ประกอบการให้ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารและการบริการเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และสังคม  มีเป้าประสงค์  คือ  การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  การลดต้นทุนในการปฏิบัติ
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ทางภาษีและต้นทุนในการจัดเก็บภาษี  และ  การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ 
ICT   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร  มีเป้าประสงค์ 
คือ  การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน  การมีธรรมาภิบาลในองค์กร  มีค่านิยม  และ วัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง  สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  มีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในงาน           
ที่รับผิดชอบ และ  มีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร 
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษอากร 
3. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากรที่มีผลต่อ 

ระดับความสุขในการปฏิบัติงาน 
5. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากรที่มีผลต่อระดับ 

ความสุขในการปฏิบัติงาน 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร  ซ่ึงประกอบไป 
ด้วย  เพศ  ระดับต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษีอากร  อายุ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ  ภูมิล าเนา  และ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ซ่ึงประกอบไปด้วย  ด้านความส าเร็จในงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้าในงาน  นโยบายและการบริหาร  ผู้บังคับบัญชา/ผู้มี
อ านาจ  และ  สภาพการท างานและสภาพแวดล้อม  มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาวจิยัฉบับน้ี  ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา  ดังน้ี 

1. เป็นการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร  ในต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ และ ระดับช านาญการ  จ านวน  526  คน  (ข้อมูลจาก : กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ใน
ระบบ Intranet ของกรมสรรพากร  ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562)  ในสังกัดสรรพากรภาค 3  ซ่ึง
ประกอบไปด้วยส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง  9  แห่ง  คือ ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  22 – 30 
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2. ได้ก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวจิยั  คอื 

2.1 ตัวแปรต้น  หรือ  ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ประกอบไปดว้ย 

2.1.1 ตัวแปรด้านปจัจยัข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษี 
อากร  ประกอบด้วย  เพศ  ระดับต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างานดา้นการตรวจสอบภาษีอากร  อาย ุ 
ระดับการศึกษา  สถานภาพ  ภูมิล าเนา  และ  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

2.1.2 ตัวแปรด้านปจัจยัแรงจงูใจที่มีผลตอ่การปฏบิัตงิาน  ประกอบด้วย   

        - ด้านความส าเร็จในงาน   
        - ด้านการได้รับการยอมรับนับถอื   
        - ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
        - ด้านความรับผิดชอบ                      
        - ด้านความก้าวหน้าในงาน   
        - ด้านนโยบายและการบริหาร   
        - ด้านผู้บงัคับบัญชา/ผู้มอี านาจ  และ   
        - ด้านสภาพการท างานและสภาพแวดลอ้ม 

2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ระดบัความสุขในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ในส่วน
แนะน าและตรวจสอบภาษอีากร  ระดบัปฏบิัติการและช านาญการ  ในสงักัดสรรพากรภาค 3 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน และ  พัฒนาเป็นราย 

กลุ่มบุคคลให้มีความสุขในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้ทราบถงึแรงจงูใจที่มีผลต่อความสขุในการปฏิบตังิาน   โดยจะได้เร่งส่งเสริมและพฒันา 

ส าหรับแรงจงูใจท่ีมีผลในเชิงบวก  และ  ปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับแรงจงูใจที่มีผลในเชิงลบ  ลดอตัราการ
โอนยา้ย  ลาออก  และให้มีความสุขในการปฏบิัตงิานยิง่ขึ้น 

3. ผลการศึกษาสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านบุคลากรองค์กร  ในการ 

พัฒนานโยบายขององค์กร  รวมทั้งการส่งเสริมมาตรฐานในการดูแลบุคลากรในองค์กร  เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความสุขในการปฏิบัติงานและมีความรักภักดีต่อองค์กร  เพื่อจะน ามาซ่ึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นผลดีต่อองค์กรในอนาคต 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์  มาสโลว์ไดต้ั้งทฤษฎีเก่ียวกับ แรงจงูใจ  (Maslow’s General 
Theory of Human & Motivation) โดยมาสโลว์ ไดอ้ธบิายถึงความตอ้งการของมนุษย์ ซ่ึงมีลักษณะเป็น
ล าดับขั้นจากต่ าไปหาสงู (Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎทีี่ยอมรับกันแพร่หลายสมมติฐานดงักล่าวมี
ความเก่ียวกับ พฤติกรรมของมนุษย์  ดงัน้ี  

1. มนุษย์มีความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิง่ที่มนุษยต์อ้งการน้ันขึ้นอยู่
กับว่า เขามีสิง่น้ันอยู่แล้วหรือยงั  ขนาดที่ความตอ้งการใดได้รับการตอบสนองแล้วความตอ้งการอื่นจะเข้ามา
แทนที่ กระบวนการน้ีไม่มีที่สิ้นสุด  และจะเร่ิมตั้งแตเ่กิดจนกระทั่งตาย 

2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤตกิรรมอีกต่อไป ความต้องการ
ที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าน้ันที่เป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้นความส าคัญ กล่าวคือ เม่ือความต้องการระดับต่ า ได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะมีการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 

4. ตามทฤษฎีของมาสโลว์  ได้แบ่งล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้น
จากต่ าไปสูง ล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์  (Maslow’s hierarchy of human needs)  ดังน้ี 

4.1 ต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่ 
รอดของชีวิต ได้แก่ ความต้องการปัจจยัสี ่ความต้องการการยกยอ่ง และความต้องการทางเพศ ฯลฯ เป็นต้น 

4.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความ 
ต้องการอยู่รอด ซ่ึงมนุษย์ต้องการเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความม่ันคงในการท างาน 
ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ  เป็นต้น 

4.3 ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ 
(Love and belongingness needs)  ความต้องการทั้ ง ในแง่ของการให้และการได้ รับซ่ึงความรัก           
ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็นต้น 

4.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ซ่ึงเป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 
(Self-esteem) ความนับถือ(Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความพยายาม   
ที่จะให้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้การเคารพนับถือ ความส าเร็จ ความรู้ 
ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม 

4.5 ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) เป็น 
ความต้องการสูงสุดแต่ละบุคคล ซ่ึงถ้าบุคคลใดบรรลุความต้องการในขั้นน้ีได้ จะได้รับการยกย่องว่าเป็น
บุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ นักร้องหรือนักแสดงที่มี
ช่ือเสียง เป็นต้น 
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ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก  ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other. )  มีปจัจยั

หรือองค์ประกอบ 2 ประการ  ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ 
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance Factors) หรือ
องค์ประกอบสุขอนามยั (Hygiene Factors) 

องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors)  เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง 
และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย 

1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้ 
เสร็จสิ้นประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลใน
หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ การ
แสดงความยินดีการแสดงออกที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

3. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานน้ันน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท้า
ทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอ านาจ
อย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มี
โอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย(Hygiene Factors) 
เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพ
ลง ประกอบด้วย 

1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
หน่วยงานน้ัน เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน 
  2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)  หมายถึง ความน่าจะเป็นที่
บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 
  3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน( Interpersonal Relation, 
Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซ่ึงกันและ
กันเป็นอย่างดี 

4. สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพน้ันเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติและมี
ศักดิ์ศรี 

5. นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและ
การบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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6 .สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 

7. ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวท่ีเก่ียวข้องกับงาน เช่น การไม่
ถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลครอบครัว 

8. ความม่ันคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความม่ันคงในการ
ท างาน 

9. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือความ
ยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน 

งานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

นฤมล  แสวงผล  (2554)  ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปจัจัยที่มีผลตอ่ความสุขในการท างานของบคุลากร
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บคุลากรคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 128 คน วิธีการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถติิ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่คา่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples 
t-test, One-Way ANOVA (F-test), Least Significant Difference (LSD) และ Pearson Correlation 
Coefficient  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ มีอายุมากกวา่ 30 – 40 ป ี มี
สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีรายไดต้่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท มีระยะเวลาการ
ท างานมากกว่า 5 – 10 ปี อยู่ในสายงานวิชาการ และเป็นข้าราชการ บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจัจัยที่
มีผลตอ่ความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคอื ความรักในงานความส าเร็จในงาน 
การเป็นที่ยอมรับ และการตดิตอ่สัมพันธ์ และบุคลากรมีความคดิเห็นเก่ียวกับความสุขในการท างานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคอื ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และความร่ืนรมย์
ในงาน และพบว่า เพศ อาย ุ สถานภาพ รายได้ตอ่เดอืนและระยะเวลาการท างาน ที่แตกตา่งกันมีผลตอ่
ความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา สายงานทีป่ฏิบตัิและประเภทบคุลากรที่แตกตา่ง
กันมีผลต่อความสขุในการท างานแตกต่างกันและปจัจยัที่มีผลตอ่ความสุขในการท างาน ได้แก่ การตดิตอ่
สัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นทีย่อมรับ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดยีวกันกับความสขุ
ในการท างาน 

สิรินทร  แซ่ฉั่ว  (2553)  ท าการศึกษาวจิัยเร่ือง ความสุขในการท างานของบคุลากรเชิงสร้างสรรค ์: 
กรณีศึกษา อตุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสือ่และกลุ่มงานสร้างสรรค์เพือ่การใช้งาน การศึกษาน้ีมี
วัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาปจัจัยที่เก่ียวกับความสุขในการท างานของบุคลากร เชิงสร้างสรรค ์ จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่ามี 3 ปจัจยัส าคัญ ได้แก่ ความสุขในการท างาน สุขภาพ และปจัจัยภายในองค์การ           
โดยท าการศึกษาจากบคุลากรเชิงสร้างสรรค์ในองค์การประเภท อตุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสือ่และกลุ่ม
งานสร้างสรรค์เพือ่การใช้งาน ได้แก่ สือ่สิง่พิมพ์ การกระจายเสยีง เพลง การออกแบบผลติภัณฑ์ แฟช่ัน และ
ซอฟตแ์วร์  จ านวน 6 องค์การ ประชากร จ านวน 218 ท่าน ซ่ึงได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวน 164 ชุด 
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คิดเป็นร้อยละ 75.23 และเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึกับบุคลากรเชิงสร้างสรรคจ์ านวน 12 คน       
ผลการศึกษา พบว่า บคุลากรเชิงสร้างสรรค ์ มีความสุขในการท างานและมีสุขภาพอยู่ใน ระดับมาก ปจัจยั
สุขภาพมีความสัมพันธเ์ชิงบวกกับความสุขในการท างานในระดับปานกลาง ส่วน ความสุขอันเกิดจากปจัจัย
ภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซ่ึงเรียงปจัจยัจากมากไปน้อย ไดด้ังน้ี คุณลักษณะของงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และสภาพแวดล้อมในงาน ซ่ึงปจัจยัภายในองค์กรทุกด้านมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสขุในการท างาน ในระดับ ปานกลาง นอกจากน้ี ผลการศึกษาเชิงคณุภาพ 
พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มีความสุขจากการ ได้ท างานทีต่นเองรัก งานมีความอิสระและมีเอกลักษณ์ของ
งาน กฎระเบยีบและเวลางานที่ ยดืหยุ่น การได้ลาพักผอ่นตดิตอ่กัน การได้รับค าชมเชยและการยอมรับ        
มีความสัมพันธอ์ันดีกับหัวหน้างาน เป็นสิ่งส าคญัมากต่อความสุขในการท างาน ในขณะที ่ การจ่าย
ค่าตอบแทน ความม่ันคงในงาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน และปริมาณงาน ยงัมีในระดับที่คอ่นข้างน้อย
เม่ือเปรียบเทียบกับปจัจยัอื่น  

วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธกีารเก็บขอ้มูล 
ผู้ศึกษาวิจัย น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาแล้วไปด าเนินการด้วยการแจกแบบสอบถาม  จ านวน  200 ชุด  โดยแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร  ซ่ึงด าเนินการแจกโดยผ่านกลุ่มเพื่อนของผู้ศึกษาวิจัยที่
สังกัดในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  22 – 30  เป็นวิธีการสุ่มแบบสะดวก   ในช่วงเดือน
มิถุนายน  2562  และ  ใช้ระยะเวลาประมาณ  2  สัปดาห์ ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้
ครบถ้วนทั้ง  200 ชุด   คิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์  เพื่อน ามาตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลทุกชุด
แบบสอบถามก่อนน าไปประมวลผลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS   

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ข้อมูลชุดแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้เรียบร้อยแล้ว  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล         

ผู้ศึกษาวิจัยได้น ามาประมวลผลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social 
Scienees)  จัดท าการลงรหัสสามารถอธิบายได้  ดังน้ี 

1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic)  ซ่ึงได้แก่  ค่าร้อยละ 
(Percentage)  ค่าความถี่  (Frequency)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) 

1.1 ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคล  จะแสดงเป็นขอ้มูลเฉพาะคา่ร้อยละ 
1.2 ข้อมูลปจัจัยแรงจงูใจ  จะแสดงเป็นขอ้มูลค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
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 2.  การรายงานด้วยสถติิเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistic)  ซ่ึงได้แก่  การวเิคราะห์สมมุตฐิาน  
โดยการใช้สถติิการวจิัย  ดงัน้ี 

2.1 สมมุติฐานขอ้ที่ 1  จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกตา่งค่าท ี (t-test)  ในกรณีการ 
เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม  และ  จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกตา่งค่าเอฟ  (F-test)  หรือ  การทดสอบ
การแปรปรวนทางเดยีว  (One-way Analysis of Variance : One way ANOVA)  กรณีการเปรียบเทยีบ
ตั้งแต ่3 กลุ่มขึ้นไป 

2.2 สมมุติฐานขอ้ที่ 2  จะใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
 Regression Analysis)  ท าการทดสอบที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.05      

 

ผลการวิจัย 

การสรุปผลการวจิัยจะน าเสนอใน 2 ส่วน   คอื  การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงพรรณนา  
และ  การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงอนุมาน  ดงัน้ี 

1.  การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์
พบว่า 

1.1  เจา้หน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษอีากร ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ  ต าแหน่งช านาญการ 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษอีากร  11 ปี ขึ้นไป  และ  น้อยทีสุ่ด                      
มีประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษอีากร  น้อยกว่า 1 ปี  ส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในช่วงอายุ 36 – 
45 ปี  และ  น้อยทีสุ่ด  ในช่วงอายุต่ ากวา่ 25 ปี  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด  และ  น้อยที่สุด  มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล  และ  
น้อยที่สดุ มีภูมิล าเนาในภาคเหนือ  ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนระหว่าง  30,001 – 35,000  บาท  และ  
น้อยที่สดุ มีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน  ในช่วง  25,001 – 30,000  บาท 
 1.2 ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน า
และตรวจสอบภาษีอากร ส าหรับผลการพิจารณา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็น  เห็นด้วย มากที่สุด  
คือ  ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติมีจ านวนมากเกินไป  เห็นด้วยมาก  คือ  งานของท่านมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
รองลงมา  คือ    ท่านมีส่วนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  ล าดับถัดมา คือ  ลักษณะงานของท่านเป็น
งานที่ท้าทาย เห็นด้วยปานกลาง  คือ  งานที่ท่านปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของท่าน  รองลงมา  
คือ  ท่านสามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ตามแผนงานที่ก าหนด  ล าดับถัดมา  คือ 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจได้ให้ความแนะน าและพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี และ  ระดับความ
คิดเห็นเห็นด้วยน้อย และ น้อยที่สุด  ผลของการศึกษาไม่พบรายการใดอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในระดับน้ี 
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1.3  ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร ผลการ
วิเคราะห์ระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานมาก  คือ  ท่านมี
เพื่อนร่วมงานที่ดีและมีความปรารถนาดีต่อกัน  ระดับความสุขในการปฏิบัติงานปานกลาง  คือ ท่านรู้สึกรัก
และผูกพันกับงานที่ปฏิบัติ รองลงมา  คือ ท่านรู้สึกว่าชีวิตการท างานมีคุณค่า น่าสนใจ ล าดับถัดมา  คือ ท่าน
พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องในการท างาน   ระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  น้อย  คือ  ท่านรู้สึก
สบายใจ และ ไม่เคร่งเครียดในการปฏิบัติงาน  และ  ระดับความสุขในการปฏิบัติงานมากที่สุด และ น้อย
ที่สุด  ผลของการศึกษาไม่พบรายการใดอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในระดับน้ี 

 
2.  การสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

2.1 สมมุติฐานขอ้ที่ 1: พบว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษอีากรที่มีปจัจยัดา้น
คุณสมบตัิส่วนบุคคลประกอบด้วย   เพศ   ระดับต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษี
อากร  อาย ุ   ระดับการศึกษา  สถานภาพ  ภูมิล าเนา  และ  รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  ทีแ่ตกต่างกัน มีผลตอ่
ระดับความสขุในการปฏิบตังิาน ไม่แตกต่างกัน   

2.1.1  สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที ( t-test ) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม  2 
กลุ่ม เพื่อศึกษาว่าความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ  ระดับต าแหน่ง  และ  ระดับการศึกษา     
มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและ
ตรวจสอบภาษีอากร  ที่มีเพศ  ระดับต าแหน่ง  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  มีระดับความสุขในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

2.1.2  สถิติทดสอบหาความแตกตา่งค่าเอฟ ( F-test )     เพื่อศึกษาว่าความแตกต่างของ 
ลักษณะส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษีอากร   อายุ  สถานภาพ  และ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่
ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร  ที่มีประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษีอากร  อายุ  
สถานภาพ  และ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่างกัน มีระดับความสุขในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

2.1.3  สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( F-test )   เพื่อศึกษาว่าความแตกต่างของ 
ลักษณะส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนา มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์
พบว่า เจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร  ที่มีกลุ่มภูมิล าเนา  ต่างกัน  มีระดับความสุขในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

2.2 สมมุติฐานข้อที่ 2 : ปัจจัยด้านแรงจงูใจท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน  มีอิทธิพลต่อระดบั
ความสุขในการปฏิบัติงาน  สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ                ( 
Multiple  Regression Analysis )  ผลการวิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานใน ด้านความส าเร็จในงาน  ด้านการได้รับการยอมรับ  
นับถือ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความก้าวหน้าในงาน  ด้านนโยบายและการ
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บริหาร  ด้านผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจ  และ  ด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อม  มีอิทธิพลต่อระดับ
ความสุขในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ  61.7   
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวจิัย 

1.  สมมุติฐานข้อที่ 1: เจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากรที่มีปัจจัยด้านคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลประกอบด้วย   เพศ   ระดับต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษอีากร  อายุ    
ระดับการศึกษา  สถานภาพ  ภูมิล าเนา  และ  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความสุขใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า  ความแตกต่างของคุณสมบัติส่วนบุคคลประกอบด้วย  เพศ  ระดับต าแหน่ง  
ประสบการณ์การท างานด้านการตรวจสอบภาษีอากร  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  และ  รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน  มีผลต่อระดับความสุขไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นฤมล  แสวงผล  (2554)    
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีา
ขมงคลธัญบุรี  ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  กล่าวว่า  เพศ  อายุ  สถานภาพ  
รายได้ต่อเดือน  และ  ระยะเวลาท างาน  ที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน    

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยน้ีขัดแย้งกับงานวิจัยของ  ภัทรดนัย  ใต้ไธสง  (2560)  ท าการศึกษาวิจัย
เร่ือง  ความสุขในการท างานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์   จ ากัด พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กล่าวว่า  พนักงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศหญิง อายุ 
26-30 ปี สถานสภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการท างาน 1-3 ปี ภาพรวมความสุขในการ
ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน อยู่ใน
ระดับ เห็นด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความสุขในการท างาน คือ 
ระดับการศึกษา อายุการท างาน และระดับต าแหน่งงาน โดยมีผลกับความสุขในการท างานภาพรวม   

2.  สมมุติฐานข้อที่ 2: แรงจูงใจที่มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยพบว่า  แรงจูงใจที่มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อ

การปฏิบัติงานใน ด้านความส าเร็จในงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้าน
ความรับผิดชอบ  ด้านความก้าวหน้าในงาน  ด้านนโยบายและการบริหาร  ด้านผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจ  
และ  ด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อม  มีอิทธิพลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงาน  โดยทุก
แรงจูงใจมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญั  และ  เม่ือพิจารณาแรงจงูใจในแต่ละดา้น  พบว่า  แรงจูงใจดา้น
ความส าเร็จในงาน , ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ , ด้านความรับผิดชอบ , ด้านนโยบายและการบริหาร  และ 
ด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อม  มีอิทธิพลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ    
แต่ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ , ด้านความก้าวหน้าในงาน  และ  ด้านผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจ   ไม่มี
อิทธิพลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นฤมล  แสวงผล  
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(2554)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราขมงคลธัญบุรี  ได้กล่าว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน  ได้แก่  การติดต่อสัมพันธ์  
ความรักในงาน  ความส าเร็จในงานการเป็นที่ยอมรับ  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการ
ท างาน  และ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สิรินทร  แซ่ฉั่ว  (2553)  ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสุขในการ
ท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์
เพื่อการใช้งาน  ผลการศึกษา พบว่า ความสุขอันเกิดจากปัจจัยภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซ่ึง
เรียงปัจจัยจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี คุณลักษณะของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ
สภาพแวดล้อมในงาน ซ่ึงปัจจัยภายในองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างาน   

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะน าและ
ตรวจสอบภาษีอากร  ระดับปฏิบัติการและช านาญการในสังกัดสรรพากรภาค 3  สามารถน าผลลัพธ์ท่ีได้ไป
พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการหรือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา  แก้ไข และ ปรับปรุง  ให้เกิด
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมสรรพากร  ดังน้ี 

1. ควรให้ความส าคัญในการพิจารณาก าหนดปริมาณงานให้มีสอดคล้องความเหมาะสมต่อ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนก ากับดูแลฯ 

2. ควรเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้วยการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถและความสนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสุข  สนุกกับงานที่ตนได้รับมอบหมาย  อันจะเป็นการ
ลดอัตราการขอโอนย้าย  การลาออก 

3. ให้โอกาสในการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพสูงเพื่อการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น  พร้อมให้การ
สนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
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