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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการพฒันาตนเองของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานด้านการ
จัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ดา้นการฝึกอบรม
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านบุคลิกภาพ ดา้นทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิาน และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัตงิาน 

กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 13 กลุ่มตัวอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1.) เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 มี
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 68 คน มีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จ านวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 มีต าแหน่งงาน ข้าราชการ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 
 2.) ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานดา้นการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมากทีสุ่ด คอื ด้านบุคลิกภาพ ด้านการฝึกอบรม ส่วนดา้นที่มีความต้องการอยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏบิัติงาน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิัติงาน ดา้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการศึกษาต่อ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการพัฒนาตนเอง, เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานดา้นการจัดเก็บภาษีอากร
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Abstract 
 The objectives of this study were to study self-development needs of tax 
collection officers in Bangkok area revenue office 13 in further education, training, 
personality, expertise in work performance, self-learning and information technology in 
work performance.  
 The sample is 150 tax collection officers at Bangkok area revenue office 13 by 
using accidental sampling. In addition, data were statistics analyzed using frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  
 The study results were as follows: 1.) The sample group consisted of 150 tax 
collection officers at Bangkok area revenue office 13 all respondents 150 people. The 
majority are female 113 people representing 75.3%. Most aged between 31-40 years old 
60 people representing 40.0%. Most of them are single 90 people representing 60.0%. The 
most of graduated is Bachelor’s degree 107 people representing 71.3%. Most period of 
work performance less than 5 years 68 people representing 45.3%. Most earned a monthly 
income of 15,000-25,000 baht 77 people representing 51.3%. Most of them are 
government officer 127 people representing 84.7%. 
 2.) Self-development needs of tax collection officers in Bangkok area revenue 
office 13 overall in high level. Considering each aspect order, they need develop in 
personality and training the most followed by expertise in work performance, information 
technology in work performance, self-learning and further education respectively. 
 
Keyword: Self-Development Needs, Tax Collection Officers 
  
บทน า 

ในการบริการจัดการ ทรัพยากรพื้นที่ฐานที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เรียกว่า 4m 
ประกอบด้วย Man (คน) Money (เงินทุน) Material (วัตถุดิบ) และ Method (การจัดการ) โดยทรัพยากร
เหล่านี้มีอยู่ในองค์กรแต่ละองค์กรในปริมาณที่จ ากัดและแตกตา่งกัน แต่คน หรือทรัพยากรมนษุย์เป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จขององค์กรมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปจัจัยพื้นฐาน
ด้านอื่น ๆ ดงันัน้ ผูบ้ริหารจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรย่อมข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัตงิาน การที่บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชวีิตที่ดีในการท างาน ย่อมท าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานทีม่ีหน้าที่จัดเก็บภาษี สร้างรายไดห้ลักให้กับรัฐ เพื่อน ามาใช้พัฒนา
ประเทศ โดยจัดเก็บภาษีอากรจากประชาชน ในยุคดิจทิัล เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว กรมสรรพากรมีทิศทางหลักในการด าเนินการพฒันาระบบดิจิทลัในทุกด้าน เพื่อสนบัสนุนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) กรมสรรพากรจึงน ายุทธศาสตร ์D2RIVE 6 
ด้าน ได้แก่ (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Values 
และ Efficiency) มาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บให้ทันสมัย รวดเร็ว และเปน็ธรรม ด้วยการ
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เชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้เสียภาษีผ่านระบบดิจิทลั รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างรวดเรว็ 

ดังนั้น จงึมีความจ าเป็นที่ต้องใชบุ้คลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานดา้นการจัดเก็บ
ภาษี ปัญหาส่วนหนึง่ที่มีผลกระทบต่อประสทิธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร คือเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะความช านาญในการปฏิบัตงิาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มปีระสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บภาษีไดสู้งกว่าประมาณการ รวมถึงสามารถให้ค าแนะน า และให้ความรู้กับผู้เสียภาษีได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน Efficiency คือการเพิ่มประสิทธภิาพคน (smart people)  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน (smart office) โดยการสร้างคนเก่ง คนดี และมีความสุข รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างาน และการปรบัปรุงระบบงาน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น การพฒันาตนเองของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานจึงมีความส าคัญ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานดา้นการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 ว่ามีระดับความต้องการ
พัฒนาตนเองในดา้นการศึกษาตอ่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของงานมากน้อยเพียงใด 
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการปฏบิัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สดุ  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรใน 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13  
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านการจัดเก็บภาษี 
อากร: กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 
รายได้ต่อเดือน และต าแหน่งงาน 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
 ความต้องการพัฒนาตนเอง ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ดา้นการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ดา้นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานดา้นการจัดเก็บภาษีอากรส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 จ านวน 224 คน (ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สิงหาคม 2562) โดยใช้
วิธีการค านวณขนาดตัวอยา่งด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ
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ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
150 คน 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตัง้แต่เดือน สิงหาคม–กันยายน 2562 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านการจัดเก็บภาษี
อากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 
 2. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา
ตนเองของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสง่ผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรมากยิ่งขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง ความความต้องการพฒันาตนเองของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานดา้นการ
จัดเก็บภาษีอากร: กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 13 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  

     ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 
 ดนัย เทียนพฒุ (2540: 29) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตนเองว่า เพือ่ให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไว้ 3 วิธี คือ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองทั้ง 3 วิธี มี
รายละเอียด ดังนี ้
 1. ด้านการศึกษาต่อ (education) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตา่ง ๆ ที่อยู่ในวงกว้าง มุง่
ประสบการณ์หลายอย่างให้กับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานที่รบัผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาต้องเป็นการส่งเสรมิให้บุคลากรมีโอกาสได้เพิ่มวฒุสิูงขึ้น โดยการ

ความความต้องการพฒันาตนเองของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้านการจัดเก็บภาษีอากรใน 

ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 
1. ด้านการศึกษาต่อ 
2. ด้านการฝึกอบรม 
3. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ด้านบุคลิกภาพ 
5. ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานะภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 
6. รายได้ต่อเดือน 
7. ต าแหน่งงาน 
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มุ่งหวังประกาศนยีบัตร ปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษา รวมถึงการฝึกฝนภาษา การรับค าแนะน าก่อนเข้า
ศึกษา และอบรมศึกษาดงูานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานั้นดว้ย 

2. ด้านการฝึกอบรม (training) เป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงาน การเพิ่มพูนฝีมือความช านาญ 
และการเพิ่มพูนทัศนคติที่ดีในการท างาน เปน็กระบวนการที่จัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะพัฒนา
บุคคลให้มีความรู้ใหม่ ๆ มีความช านาญในการปฏิบัตงิาน มีเจตคติที่ดีในการท างาน และเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้เปน็ไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในการท างาน 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง (development) เป็นขบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้โดยอาศัยความ
ช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกน้อยที่สุด ตนเองจะต้องเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการ
มุ่งเน้นระบบการเรียนรู้ให้บุคคลสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม โดยการ
เพิ่มพูนความรู้ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน เพื่อสามารถ
ประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน 
 ด้านการพฒันาบุคลิกภาพ 
 การพัฒนาตนเองตามแนวคิดของกอร์ดอน ออลพอร์ต (Gordon Allport’s Trait Theory) 
 ทฤษฎีอุปนิสัย (Psychology of Individual Gordon Allport ) ของกอร์ดอนออลพอร์ต เชื่อว่า
บุคลิกภาพเกิดจากอุปนสิัยและเป็นตัวสนบัสนนุบุคคลจะมีพฤตกิรรมอยู่ในอิทธิพลของปัจจุบันมากกว่าอดีต
โดยแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ แนวคิดของออลพอร์ตเป็นทฤษฎีที่เน้นการท างานของ
อุปนิสัย (traits) จึงเป็นที่รับรู้ในกลุ่มนักจิตวิทยาว่า เปน็จิตวิทยาเชิงอุปนสิัย (traits psychology) 
พัฒนาการของบุคคลที่หล่อหลอมรวมกันจนเข้าสู่วุฒิภาวะจะมพีัฒนาการเร่ืองต่าง ๆ ได้อยา่งสมดุลและมี
ลักษณะดังนี้คือ 
 1. พัฒนาการทางบุคลิกภาพที่มวีุฒิภาวะ (mature personality) เป็นการพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพเปน็กระบวนการที่ตอ้งใช้เวลายาวนานที่จะต้องพัฒนาตัวเองก่อน และพฒันาการในระยะแรกเกิด
จากแรงจูงใจทางรา่งกายและตอ่มาเมื่อบุคคลมีอายุมากข้ึนก็จะเปลี่ยนมาเป็นมีแรงจูงใจภายใน รวมทั้งการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะท าให้บุคคลด าเนนิไปสู่ความมีวุฒิภาวะได้อย่างสมบูรณ์ 
 2. การพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของ (extension of the sense of self) คือ ความสามารถร่วมท า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมของตนเขาจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อความสุขของทั้งตนเอง
และผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
 3. การพัฒนาการมีความสัมพนัธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น (warm relatedness to others) คือ มี
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์ที่ใกล้ชิดและอบอุ่นกับผู้อื่น (intimacy) สามารถที่จะให้ความรักต่อผู้อื่น
ด้วยความบริสทุธิ์ใจและยงัมีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (compassion) เขาจะไม่มีอคติในการ
ติดต่อและสัมพันธ์กับผู้อื่นจะยอมรับและชื่นชมในพฤติกรรม และความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้อื่นไม่นินทา
ผู้อื่น มีการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมไม่ท าให้เสียบรรยากาศในการมีความสัมพันธ์กัน 
 4. การพัฒนาการยอมรับตนเอง (self-acceptance) คือ มีอารมณ์มั่นคง หลีกเลี่ยงการโต้ตอบที่ไม่
สมควร ตลอดจนควบคุมตนเองได้เมื่อมีความคับข้องใจ มีความอดทนไม่ต าหนิผู้อื่นแบบไม่มีเหตุผล โทษคน
อื่นไม่ยอมรับความจริง 
 5. การพัฒนาการรับรู้ตามความเป็นจริง (realistic perception of reality) คือมีความสามารถ
รับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงโดยไมบ่ิดเบือน มีความรอบรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชวีิตที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถอุทิศตนเองเพื่อการท างานโดยมีลักษณะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง (problem-
centered) ไม่ใช่ยึดตนเองเปน็ศูนย์กลาง (ego-center) 
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 6. การพัฒนาการมองตนเองด้วยสายตาเป็นกลาง (self-objectification) หมายถึง การรู้จักตนเอง
และมีความสุขที่มองเห็นความสามารถและขีดจ ากัดของตนเอง การมีอารมณ์ขันมีความสามารถที่จะเห็น
ความสนุกสนานในมโนภาพแห่งตน (self-image) สามารถมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเปน็กลาง 
 ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏบิัติ 
 เมธาวุฒิ พรีพรวิทูร (2551) ให้ความหมายว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้
หลักการเทคนิคไปปฏบิัติได้อยา่งช านาญโดยที่ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในการปฏิบัติ
นั้นเกิดจากการเรียนรู้ และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญทักษะส าคัญที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล หากต้องการให้
งานเกิดประสิทธิผลบุคคลผู้ปฏบิัติงานต้องมีทักษะที่เพียงพอ ถ้าต้องการผลงานสูงจะต้องมีทักษะสูง 
 กรมการแพทย์ (2557) เสนอทกัษะที่จ าเปน็ในการท างาน 9 ดา้น ดังนี ้
 1. ทักษะในด้านการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication & relation skills) สิ่งจ าเปน็ใน
การท างานร่วมกันคือการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ซึง่เป็นศิลปะในการสรา้งเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่กัน
กับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งความรกัใคร่ความนับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือดังนัน้ทักษะด้านนี้จึง
เป็นทักษะส าคัญอันดบัต้นๆ ในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
 2. ทักษะในการแก้ปัญหา (problem solving skills) การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหนึง่ใน
การท างานและบริหารงานเพราะการปฏิบัตงิานไม่วา่ในต าแหนง่ใด ๆ ก็ตามจะต้องเผชิญกับปญัหาและ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ดงันัน้ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบไม่เกิดความเครียด
ทางกายจติใจเป็นสิง่ที่จ าเป็นทีจ่ะท าให้ปัญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่เกินแก้ไข การแก้ปัญหาต้องมี
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบเร่ิมตั้งแต่การก าหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหาตั้งเปา้หมายในการ
ด าเนินการแก้ไขและวิเคราะห์รวมถึงวิธีการและการวัดผลหลังการแก้ไข และสร้างมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาเดิม 
 3. ทักษะในการวางแผน (organizing and planning skills) การท างานที่ขาดการวางแผนทีด่ีเป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้ไม่บรรลุเป้หมายที่วางไว้ ดงันัน้การมีทักษะในการวางแผนของพนักงานย่อมหมายถึง
ความส าเร็จ เพราะการวางแผนคือการหาทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมทีสุ่ดในการปฏิบัติงาน เชน่ การใช้แผน
ระยะยาวในการพัฒนาทักษะและฝีมือของแรงงานท าให้งานทีอ่อกมามีคุณภาพเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน หรือ
ผลงานนัน้ได ้
 4. ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (technology and computer skills) ด้วยรูปแบบ
การท างานและการพัฒนาของการสื่อสารที่ครอบคลุมมากข้ึนไดก้่อให้เกิดการน าเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
เข้ามามีส่วนในการก าหนดความต้องการของตลาดแรงงานผู้วา่จ้างส่วนใหญ่ก าหนดทักษะในดา้นเทคโนโลยี 
และคอมพิวเตอร์ไว้เป็นคุณสมบตัิเบื้องต้นของการรับพนักงานใหม่ เพราะพนักงานที่มีทักษะในเร่ือง
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์จะสามารถท างานได้รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 5. ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (linguistic skills) ดว้ยความก้าวหนา้ของการสื่อสาร
และการติดต่อประสานงานกันมากข้ึน ท าให้ทักษะการใช้ภาษามีส่วนส าคัญมากข้ึน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
เพราะฉะนัน้พนักงานทีส่ามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จะถือว่าได้เปรียบอย่างมาก เพราะปัจจุบนัมีผู้
ลงทุนบริษัทจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากข้ึน องค์กรที่มีพนักงานที่มีทักษะและ
ความสามารถด้านภาษาจึงเปน็สิ่งจ าเปน็อย่างมาก 
 6. ทักษะการฟัง (listening skills) เป็นกระบวนการของการไดย้ินเสียงโดยใช้สมองแปล
ความหมายของเสียงจนเกิดความเข้าใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงนั้นซึ่งการฟงั เป็นการสื่อสารที่ใช้
ส าคัญ เพราะคนเราเร่ิมใช้ภาษาโดยการฟังก่อน การฟังจงึเป็นพืน้ฐานให้เกิดทักษะการพูด การอ่าน และการ
เขียนตามมา 
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 7. ทักษะการพูด (speaking skills) ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งการพูดที่ดี
นั้นต้องพูดให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องเละคล่องแคลว่ เข้าใจความหมายที่ต้องการสือ่สารอย่าง
ชัดเจน 
 8. ทักษะการเขียน (writing skills) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารถึงความรู้ ความคิดความรู้สึก และ
อารมณ์ต่าง ๆ หากผู้เขียนไปยงัผู้อ่าน โดยจะอยู่ในรูปของการสง่สาร และจดบนัทึกในเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งการ
เขียนแผน การน าเสนอแผนงาน ดังนั้นพนักงานจ าเป็นต้องมีทักษะเร่ืองการเขียนด้วย เพราะจะช่วยในการ
ประสานงานในองค์กรให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 9. ทักษะการบริหารเวลา (time management skills) การจะประสบผลส าเร็จทั้งตัวบุคคล และ
องค์กรได้นั้นคือ "เวลา" ซึ่งเปน็สิ่งส าคัญที่น ามาซึ่งความส าเร็จ หรือความล้มเหลว หากไม่สามารถบริหาร
จัดการกับเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะท าให้ตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤต หรือแรงกดดันของการเร่งรีบแข่ง
กับเวลาอยู่เสมอ ดังนัน้การท างานย่อมไม่มปีระสิทธิภาพอย่างแน่นอน จึงจ าเปน็ต้องบริหารการเวลาที่มี
คุณค่าให้เกิดประโยชนส์ูงสุด กบัสิ่งทีส่ าคัญทีสุ่ดก่อน เพื่อให้งานส าเร็จอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 จ านงค์ ภูมิพนัธ์ (2533: 47) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ 
 1. สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นทรัพยากรที่ส าคญัต่อความส าเร็จของกิจกรรมหลาย
ประเภท จ าเปน็ต้องมีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน่เดียวกับการจัดการทรัพยากรอื่น ๆ 
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศมผีลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมากจึง
ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการจัดท าระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีเก่ียวข้อง 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเปน็เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 4. ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะได้มีส่วนร่วมและสนบัสนนุ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ประโยชน์ 
 5. ความก้าวหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีทางเลือกหลายทาง 
จ าเป็นต้องมีการศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับงานและองค์การเพือ่ช่วยในการ
ตัดสินใจ 
 6. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุันถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึง่ขององค์กรซึ่งมีผลกระทบต่อการ
จัดองค์กร 
 
 ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 
 ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 สังกัดในส านักงานสรรพากรภาค 2 รับผิดชอบพืน้ที่
เขตคลองเตย คลองตัน และพระโขนง มีหนา้ที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
 1. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพากร และส านักงานสรรพากรภาค  
 2. ก ากับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจสอบปฏิบตัิการ และตรวจสอบภาษีอากร
ส าหรับรายที่อยู่ในความรับผดิชอบ   
 3. ก ากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
 4. ด าเนนิการเก่ียวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และด าเนนิคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารอื
ทางภาษีอากร   
 5. พิจารณาคืนเงินภาษีอากร   
 6. ปฏิบัตงิานด้านกรรมวิธี   
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 7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร   
 8. ปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย   
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ศรีชล ฉายาพงษ์ (2553) ได้ศึกษา เร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบัตรและชั้นประทวน ต ารวจภูธรภาค 2 ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการต ารวจชัน้สัญญาบัตรและชัน้ประทวน จ าแนกตาม อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏบิัติราชการ ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวม
ข้าราชการต ารวจชัน้สัญญาบัตรและชัน้ประทวน ต ารวจภูธรภาค 2 มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ใน 
ระดับมาก ทั้ง 7 ดา้น อันดับแรกคือ ด้านการศึกษาต่อ รองลงมาคือ ด้านสุขภาพเละนันทนาการ ถัดมาคือ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้และทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ ดา้นทักษะความเชีย่วชาญในการ
ปฏิบัติงาน ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการบริหาร และอันดับสุดทา้ยคอื ด้านภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ข้าต ารวจชัน้สญัญาบัตรและชัน้ประทวน ต ารวจภูธรภาค 2 ที่มีอายุระดับการศึกษา
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาทีป่ฏิบัติราชการตา่งกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 จ านวน 224 คน  
 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจยัท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากบั 5% ได้จ านวนตัวอย่าง
จากการค านวณ 150 คน ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความนา่จะเปน็ (Nonprobability sampling) ซึ่งใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับ ปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน รายได้ต่อเดือน 
และต าแหน่งงาน 
 ตอนที่ 2 ค าถามแบบให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความตอ้งการพัฒนาตนเอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยที่สุด=1 
 

การทดสอบวัดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
การทดสอบท าไดโ้ดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 30 ชดุ เพื่อตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือ   
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การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา่ของครอนบาค ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรปุได้วา่

แบบสอบถามนัน้มีความน่าเชื่อถือได้  
การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Corrected Item-Total Correlation) 
การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกท าได้โดยการพิจารณาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อนั้นๆ โดยเกณฑ์ที่

ก าหนดคือต้องมีค่า 0.30 ขึ้นไปจะสรุปได้ว่าค าถามนัน้ ๆ มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้และแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไปแจกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้านการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 13 เมื่อรับแบบสอบถาม
คืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถามทัง้หมดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล   
2. ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส าหรับวิเคราะห์ระดับความความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13  
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับความความต้องการพัฒนาตนเองของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดา้นการจดัเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 150 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และเพศชาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 31–40 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.7, 41–50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ 51–60 ปี จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ สมรส 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 และหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ 6–10 ปี 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7, 11–20 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000–25,000 บาท จ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3, 25,001–35,000 
บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0, 35,001–45,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และ 
45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน ข้าราชการ จ านวน 
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127 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
พบว่า ความต้องการพฒันาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานดา้นการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความต้องการอยู่ในระดับมากทีสุ่ด คือด้านบุคลิกภาพ ดา้นการฝึกอบรม ( ̅ = 4.28,  ̅ = 4.21) ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัตงิาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และดา้นการศึกษาต่อ ( ̅ = 4.20,  ̅ = 4.15,        
 ̅ = 4.12,  ̅ = 4.06) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย  

สถานภาพส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิตัิงานดา้นการจัดเก็บภาษีอากร: 

กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 มีเจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 
150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และเพศชาย จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 31–40 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 30 ปี 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7, 41–50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ 51–60 ปี จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
รองลงมาคือ สมรส จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 และหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ สูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ ต่ ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.7 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกวา่ 5 ปี จ านวน 68 คน คิดเปน็รอ้ยละ 45.3 
รองลงมาคือ 6–10 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7, 11–20 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.7 
และ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000–25,000 
บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 
21.3, 25,001–35,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0, 35,001–45,000 บาท จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.3 และ 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งงาน ข้าราชการ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน คิดเปน็รอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 

 
ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานดา้นการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงาน

สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 13 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการฝึกอบรม ส่วนด้านที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ ด้านทักษะความ
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เชี่ยวชาญในการปฏบิัติงาน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้าน
การศึกษาต่อ ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานดา้นการจัดเก็บภาษีอากร: 
กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านที่
มีค่าเฉลี่ยงสูงสุด คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการฝึกอบรม ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏบิัตงิาน ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการศึกษาต่อ โดยมีประเด็นอภิปราย
เพิ่มเติม ดังนี้ 
 
 1. ด้านการศึกษาต่อ  
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามต้องการอยู่ในระดับมาก คือ 
ต้องการให้หน่วยงานสนับสนนุทุนการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเรียนต่ออย่างเท่าเทียมกนั ต้องการ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ต้องการ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในด้านที่ตนเองสนใจอยากจะศึกษา ต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษาต่อในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่องานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ ต้องการศึกษาต่อเพื่อน าวฒุิ
การศึกษามาประกอบการเลื่อนต าแหน่ง และความก้าวหนา้ในหน้าที่การท างาน ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ บุญส่ง ลีละชาต (2559) พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มีความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากร ในทุก ๆ ด้าน และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ด้านที่มีความต้องการมาก คือ ด้าน
การศึกษาต่อ และการด้านการฝึกอบรม 
 
 2. ด้านการฝึกอบรม 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ต้องการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ที่รบัผิดชอบ 
ต้องการพัฒนาตนเองด้านการฝกึอบรมโดยวิธีฟังค าบรรยายเนือ้หา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพฒันาตนเองด้านการฝึกอบรมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบนั 
ตามล าดับ สว่นข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ ต้องการพัฒนาตนเองด้านการฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ 
ที่นอกเหนือจากงานในหนา้ที่ เช่น ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องการ
พัฒนาตนเองด้านการฝึกอบรมโดยการฝึกอบรมทางไกลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Telepresence) เร่ือง 
ประมวลรัษฎากร และกฎหมายใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัย
ของ พัชรินทร์ ราชคมน์ (2554) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด เม่ือพิจารณาเปน็รายด้านแล้วมีระดับความเห็นอยู่ 2 ระดับคือ ระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ต้องการพัฒนาตนเองด้านฝึกอบรมมากที่สุด รองลงมา ดา้นการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี และด้านศึกษาต่อ 
ส่วนความต้องการพัฒนาตนเองระดับมาก คือ ด้านทักษะหรือเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 
 3. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามต้องการอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
คือ ต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการปฏบิัติงานให้มีประสทิธิภาพมาก
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ขึ้น ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ ต้องการศึกษา เรียนรู้วิธีการท างานจากหัวหน้าและเพื่อน
ผู้ร่วมงาน เพื่อน ามาใช้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตน ต้องการเรียนรู้โดยการค้นคว้า หาความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยศึกษาจากประมวลรัษฎากรหรือระเบียบต่าง ๆ ในหน่วยงาน ต้องการเรียนรู้สถานการณ์
ปัจจุบนัที่เก่ียวข้องอันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัตงิาน ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานทัง้ในและนอกหน่วยงาน เพื่อพัฒนาตนเอง ตามล าดบัตามล าดบั ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจยัของ
ละออ นาคกุล (2556) พบวา่ ดา้นการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.8) รองลงมาคือ ด้าน
การศึกษาต่อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.4) และดา้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (คา่เฉลี่ยเท่ากับ 37.1)  
 
  4. ด้านบุคลิกภาพ 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ต้องการมีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส ไม่เครียด ในการท างาน ต้องการเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ต้องการพัฒนารูปลักษณะภายนอก เช่น กิริยาท่าทาง และการแต่งกาย ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ต้องการสร้างภาวะผูน้ า 
และการแสดงออกถึงความเป็นผู้น าตามล าดับ ซึง่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี นาคพนม (2556) 
พบว่าความต้องการพัฒนาตนเองของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรุี ในภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมากเรียงล าดับคา่เฉลี่ยจากดา้นมากไปน้อย ดังนี้ 1) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2) การพัฒนาด้านวิชาการ 3) การพัฒนาด้านจริยธรรม 4) การพัฒนาด้านการปฏบิัติงาน 5) การพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ 6) การพัฒนาด้านบริหาร 
 
 5. ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามต้องการอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
คือ ต้องการเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ งานในหน้าทีท่ี่รับผดิชอบ หรือสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องการเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับภาษีอากรในการปฏิบัติงาน 
ต้องการเพิ่มพนูทักษะการ ให้บริการกับผู้เสียภาษี ตามล าดับ สว่นข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ 
ต้องการเพิ่มพูนทักษะการติดตอ่สื่อสาร และการประสานงาน ต้องการเพิ่มพูนทักษะการสอนงาน/นิเทศงาน 
เพื่อสอนงานให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ตามล าดบัซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีชล ฉายาพงษ์ (2553) พบวา่ 
ในภาพรวมข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ต ารวจภูธรภาค 2 มีความต้องการพัฒนาตนเอง
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน อันดับแรกคือ ด้านการศึกษาต่อ รองลงมาคือ ด้านสุขภาพเละนนัทนาการ ถัดมา
คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้และทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ที่ ดา้นทักษะความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน ดา้นบุคลิกภาพ ด้านการบริหาร และอันดบัสุดทา้ยคือ ด้านภาษาตา่งประเทศ  
 

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามต้องการอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

คือ ต้องการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในส านักงาน ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
คือ ต้องการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับระบบในการปฏิบัตงิานของหน่วยงาน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยกลาง 
(SSO) ระบบ Business Online ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียภาษี ต้องการเพิ่มทักษะในการใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Office ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏบิัติงาน โดยเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ในโครงการ การ
จัดการความรู้ (KM) ของโรงเรียนสรรพากร ต้องการเพิ่มทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบคน้ข้อมูลผ่าน
ระบบ Intranet ตามล าดบัซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศรี สอนสุวรรณ์ (2554) พบว่า ความต้องการ
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ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองระนอง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า ดา้นที่มีความต้องการมากที่สุด คือความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านคุณสมบัติสว่นตัว ดา้นความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน
การบริหาร ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านการจัดเก็บภาษี
อากร: กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ดังนี ้
 
 1. ด้านการศึกษาต่อ 
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเรียนต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ และต้องการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยต้องการให้กรมสรรพากรร่วมมือกับสถาบันการศึกษา จัดท าหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในด้านที่
ตนเองสนใจอยากจะศึกษา โดยกรมสรรพากรควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนสายงานไปปฏิบัติในสาย
งานที่ตนเองสนใจ และมีความถนัด คือสามารถขอทุนได้ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติอย่างชัดเจนใน
การขอทุนเพื่อศึกษาต่อในหลากหลายสาขา 
 
 2. ด้านการฝึกอบรม  
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ต้องการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทางกรมสรรพากรควรจัดฝึกอบรมระบบวิธีการในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมทุกต าแหน่งและจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะต าแหน่ง เพื่อพัฒนางานนั้น ๆ เพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้มีความรู้ในงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ วิธีในการฝึกอบรมโดยฟังค าบรรยายเนื้อหา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน เนื่องจากการน าวิทยาการที่มีความรู้มาบรรยายจะท าให้เข้าใจได้ง่าย ท า
ให้เจ้าหน้าที่สามารถซักถามปัญหา หรือข้อสงสัยได้ นอกจากนี้กรมสรรพากรควรส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในหลักสูตร
ใหม่ๆกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้การเปลี่ยนแปลงไปของสังคม เศรษฐกิจ ท าให้สามารถน าความรู้
นั้นมาปรับใช้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 3. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเนื่องจากปัจจบุันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยจีึงมีความจ าเปน็ โดยเจ้าหน้าที่อาจเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลที่สามารถน ามาปรับใช้กบั
การท างาน, ต้องการศึกษาเรียนรู้วิธีการท างานจากหัวหน้าและเพื่อนผู้ร่วมงาน เพื่อน ามาใช้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตน ในแต่ละฝ่ายอาจจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหัวหน้ากับ
ลูกน้องอาทิตย์ละ 1 คร้ัง นอกจากนี้ยังมีต้องการเรียนรู้โดยการค้นคว้า หาความรู้ในการปฏิบัตงิาน โดย
ศึกษาจากประมวลรัษฎากรหรือระเบียบต่าง ๆ ในหน่วยงานในหน่วยงานควรจัดให้มีห้องสมุดที่มีหนังสือ
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กฎหมาย ประมวลรัษฎากร ระเบียบในการปฏิบัตงิานส าหรับให้เจ้าหน้าทีไ่ด้ค้นควา้หาข้อมูลสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
 
 4. ด้านบุคลิกภาพ  
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือเจ้าหน้าที่ตอ้งการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส ไม่เครียดในการ
ท างานในหน่วยงานควรจัดให้มีห้องส าหรับออกก าลังกาย หรือลานสันทนาการ, ในด้านความตอ้งการ
เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เชน่ งาน
เลี้ยงประจ าปี กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนได้ท าร่วมกัน นอกจากนี้
หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนารูปลักษณะภายนอก เช่น กิริยา ท่าทาง และการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มีคอร์สให้ความรู้ในการแต่งหน้า แตง่ตัว และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
รูปลักษณะภายนอกที่ดูดี สามารถสร้างความนา่เชื่อถือให้กับผู้เสียภาษไีด ้
 
 5. ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
 สิ่งที่ต้องปรบัปรุง คือ เจ้าหน้าทีต่้องการเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์งานในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ 
หรือสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เจ้าหนา้ที่ไดฝ้ึกคิดวิเคราะห์งานจากประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่แตล่ะคน การแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการปฏบิัติงานเพิ่มพูน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดียิง่ขึ้น และพฒันาความรู้ใหม่ ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงาน ที่เน้นการใช้ทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยเทคนิคเฉพาะเรื่องที่ตนปฏิบัติ หรืออาจเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่องานในต าแหน่งทีไ่ด้รับแต่งตัง้ และการเพิ่มพูนทักษะความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับภาษีอากรใน
การปฏิบัติงาน ทุกเดือนกรมสรรพากรควรจัดให้มี Telepresence กฎหมายใหม่ และระเบียบเก่ียวกับภาษี
อากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัตงิาน นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มทักษะในการ
ให้บริการผู้เสียภาษี โดยต้องมีการจัดฝึกอบรมทักษะในการพูด และให้ความรู้ด้านภาษีอากรกับเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการผู้เสียภาษ ี
 
 6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ต้องปรบัปรุง คือ หน่วยงานควรจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทุกระดับ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้สมบรูณ์ รวมถึงควรจัดให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และมีความรู้มาให้ค าแนะน าใน
การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีตา่ง ๆ หรือจัดท าคู่มือการใช้งานระบบที่มีความจ าเป็นในการปฏบิัติงาน เพื่อ
เพิ่มความรวดเร็วในการคัดค้นและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียภาษี เชน่ ระบบรักษาความปลอดภัยกลาง (SSO) 
ระบบ Business Online ท าให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีการจัดท าการศึกษา
ออนไลน์ส าหรับโปรแกรม Microsoft Office เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเรียนรู้ทางออนไลน์ไดส้ะดวก
ตลอดเวลา  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับการน านโยบายไปปฏิบตัิเก่ียวกับเร่ืองความต้องการพัฒนา
ตนเองของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรในส านักงานสรรพากรพืน้ที่อื่น ๆ และหน่วยงาน
อื่นในกรมสรรพากร 
 2. ควรท าการศึกษาในเชิงลึกเพือ่เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตน้กับตัวแปรตาม โดย
ใช้ค่าไคสแควร ์
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 3. ในการศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานด้านการจัดเก็บภาษี
อากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 ที่ผู้วิจัยน ามาวิจัยนั้น ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นผลกระทบ
ต่อเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรอีกหลายประการ ซึ่ง
ควรจะน ามาเป็นตวัแปรในการวจิัยครั้งต่อไป คือ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน ได้แก่ 
ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหนา้ ด้านค่าตอบแทน และด้านสภาพการท างาน ซึ่งจะท าให้การวิจัย
ในเร่ืองนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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