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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ 1) เพื่ อศึก ษาปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึ กษา ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ ในการท างาน และรายได้ เฉลี่ ย ต่อเดื อน ที่ ส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ ราชเทวี) 2) เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ได้แก่
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลั กษณะของงาน ด้านการยอมรับ นับ ถือ ด้ านความรับ ผิ ดชอบในการท างาน ด้ าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 5 (พื้ น ที่ ร าชเทวี ) เป็ น การวิ จั ย แบบไม่ ท ดลอง (NonExperimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่
ราชเทวี) มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 130 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
รวมเท่ ากับ 0.82 เป็ น เครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล สถิติ ที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40 – 49 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ/ทั่วไป มีประสบการณ์ในการทางาน 11 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000
บาท เมื่อพิจารณาปัจจัยจูงใจเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (ราชเทวี) ที่มีเพศ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
(ราชเทวี ) ต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความส าเร็จ ของงาน ด้ า นความ

รับผิดชอบในการทางาน ด้านรายได้และสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ สานั กงานสรรพากรพื้ น ที่ กรุงเทพมหานคร 5 (ราชเทวี) ที่ ระดั บ ความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study personal factors such as sex, age, status,
degree of study, position, work experience and average monthly income that affected to
Satisfaction of Officers In Working Under Bangkok 5 Local Revenue Offices (Ratchathewi Local). 2)
to study motivating factors such as the success of the work, nature of work, respect, work
responsibility, the progress of the job and income and benefits that related to Satisfaction of
Officers In Working Under Bangkok 5 Local Revenue Offices (Ratchathewi Local). Non-experimental
research. The sample group was 130 people of of Officers In Working Under Bangkok 5 Local
Revenue Offices (Ratchathewi Local) The questionnaire was used to be a tool for collecting the
data with the total Cronbach’ s Alpha 0.82 The data collected were analyzed by using the
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent
Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a
pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are
different and Multiple Regression Analysis.
The result of this study indicates that mostly female. They have a range of
40 - 49
years old, unmarried status, with a bachelor's degree. Be an academic / general government official
at work 11 years or more with monthly income 10,001 - 20,000 baht. When considering the
motivating factors individually, it was found motivation factors for the nature of work with the
highest mean. The results of hypothesis testing showed that different gender and average monthly
income effect on the satisfaction in performance of the officers in the Bangkok area revenue office
(Ratchathewi). 0.05 In addition, motivating factors for job success , work responsibility, income and
benefits and the advancement of work that correlate with job .Which had a relationship with at
the statistical significance level of 0.05
บทนา
พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญขององค์กรโดยถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการบริหารงานองค์กรให้สามารถ
ทางานบรรลุ เป้ าหมายได้ดั งนั้ นงานสาคัญ อย่างหนึ่ งของผู้บ ริหารก็คือการเอาใจใส่ และกระตุ้น ให้ผู้ป ฏิบั ติงานทุ ก
คนทางานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนผู้ปฏิบัติงานก็ต้องทางานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรประสิทธิภาพการ
ทางานของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถเท่าเทียมกันและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกัน
สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมและผลงานของเขาก็คือความพึงพอใจในการทางานที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ
ของพนักงานและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ( กรภัทร์ เจริญสุข, 2552 )
ความพึงพอใจของการบริหารงานภายในองค์การ คือ ความต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยพื้นฐานของการบริหารงานคือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ ซึ่งคน

ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดเพราะคนเป็นทรัพยากรอันจะทาให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดขึ้นในองค์การนั้นๆ ดังนั้น
องค์การจึงจาเป็นต้องทานุบารุงรักษาให้ทรัพยากรบุคคลอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ธารงรักษาให้ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าอยู่ได้เสมอ ต้องอาศัยการบริหารงานบุคคลซึ่งความพึงพอใจในงานมีบทบาท
ในการบริหารงานบุคคล สามารถช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับพฤติกรรมของบุคคล การแก้ไขปัญหาในการทางาน
ของบุคคล การพัฒนาบุคคลตลอดจนการบารุงรักษาบุคคลให้อยู่ในองค์การ ดังนั้นความพึงพอใจในงานเป็นส่วนหนึ่ ง
ของพฤติกรรมศาสตร์ และเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจในงานของบุคคล
ในองค์การส่งผลต่อความสาเร็จของงานและองค์การรวมทั้งความสุขของผู้ทางานด้วย องค์การใดก็ตามหากบุคคลมี
ความพึงพอใจในงานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานคือ บุคคลจะอุทิ ศกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
ให้แก่งานอย่างเต็มที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสูงไปด้วย การสร้างขวัญกาลังใจและความพึง
พอใจในการทางานจึงเป็นกุญแจหรือหัวใจสาคัญของการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการทางานด้วยความ
สมัครใจของผู้ปฏิบัติงานเอง ( ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2532 )
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการ
ทางาน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)

ขอบเขตงานวิจัย
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ท าการศึ กษาระดั บ ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั กงานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตประชากร ทาการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จนถึงอายุ 50 ปีขึ้นไป
3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยทราบถึงจานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
(พื้นที่ราชเทวี) มีจานวนทั้งสิ้น 192 คน จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
มีระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 130 คน
4. ขอบเขตของเครื่องมือเครื่องใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงา
ของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
5. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยจูงใจ
ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบในการทางาน

ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นทีร่ าชเทวี) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ให้มีความ
สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน
2. ทาให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในการนาปัจจัยต่างๆ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
3. ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
(พื้นที่ราชเทวี)
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยงานวิจัยของ อัจจิมา หอมระรื่น (2552) ที่ได้
ให้ความหมายของความพึงพอใจในงาน ว่าหมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบของผู้ปฏิบัติงาน และผล
ของความไม่พึงพอใจจะทาให้บุคคลเกิดความรู้สึก โดยแสดงออกมาเป็นความสนใจกระตือรือร้น เต็มใจ สนุกร่าเริง กับ
งานที่ทาและมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นทางานจนสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
ในการปฏิบั ติงาน หมายถึง การที่ บุ คคลมีความรู้สึกหรือทั ศนคติ ที่ดี ต่องาน และถ้าได้ รับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุ คคลที่มีต่องานที่
เขากระทาอยู่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านวัตถุและ
ทางด้ านจิ ต ใจ ถ้า บุ คคลได้ รับ การตอบสนอง เขาจะมี ความกระตือรือร้น ในการปฏิ บั ติ งาน มี ความเต็ ม ใจในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหพยายามแต่ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร
ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานการสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยงานวิจัยของ ณกานดา ธัญ เจริญ (2558) ที่ได้อธิบายว่า
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน ประเภทต าแหน่ ง เป็ น ลั ก ษณะทางด้ า น
ประชากรศาสตร์โดยทั่วไปที่บ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคล เมื่อบุคคลได้ประกอบอาชีพในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร และได้ รับ ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์หรือปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะโดยทั่วไปของบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อระดับของการรับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ไป ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของประชากร ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางานและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในงานหรือคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ คคล นอกจากนี้ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลที่ เป็ น
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม เช่นการรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ การจูงใจ หมายถึง แรงขับภายในตัวบุคคลแต่ละคน ที่กระตุ้นให้เขา
แสดงพฤติกรรมออกมา (Schiffiman, 2000) ดังนั้น การจูงใจจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้ นแก่บุคคลในการใช้ความ
พยายาม (Effort) ผลักดันให้เกิดการกระทาอย่างต่อเนื่อง (Persistence) มีแนวทาง(Direction) ที่แน่นอน เพื่อไปสู่

เป้ าหมาย (Goal) ที่ ต้องการ การที่องค์กรจะสร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่ อให้พ นักงานเกิดความจงรักภักดี แก่
องค์กรนั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยและวิธีการบริหารต่างๆ ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยดังนี้
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) เป็นทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg and Others (อ้างในสมยศ
นาวีการ, 2522) ได้ศึกษาทาการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนใน
องค์การ หรือการจูงใจจากการทางาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงานคาตอบก็คือ บุคคล
ต้องการความสุขจากการทางาน ซึ่งสรุปได้ว่า ความสุขจากการทางานนัน้ เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจใน
งานที่ทา โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานที่ทานั้น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
สองกลุ่ ม คื อ ปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivational Factors) และปั จ จั ย ค้ าจุ น หรื อ ปั จ จั ย สุ ข ศาสตร์ (Maintenance or
Hygiene Factors)
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) อันได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) การได้รับการ
ยอมรับ นั บ ถือ (Recognition) ลั กษณะของงาน (Work Itself) ความรับ ผิ ดชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้ า
(Advancement)
2. ปั จจั ยค้าจุน หรือปั จจัย สุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) ปัจ จัยเหล่านี้ ได้แก่เงิน เดือน
(Salary) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ เป็ น การวิจั ย แบบไม่ ท ดลอง (Non-Experimental Design) โดยใช้ เครื่องมื อ การวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ประชากรที่นามาใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) เพศชาย และเพศหญิง ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราช
เทวี) มีจานวนทั้งสิน 192 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดขึ้น จานวน 130 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุต่า
กว่า 20 ปี จนถึงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ด้วยวิธีการจาแนก
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะสุ่มตามส่วนงานภายในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ต้องการศึกษาที่สร้างขึ้น จาก
การศึกษาค้นคว้าทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะสาหรับเป็นแนวทางในการ
พั ฒ นาแบบสอบถามส าหรับ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยอาศั ย วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบไม่ ท ดลอง (NonExperimental Design) โดยการตั้งคาถามในแบบสอบถามที่ครอบคลุมถึงนิยามศัพท์เฉพาะ โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางาน และ รายได้
เฉลี่ ยต่ อเดื อน ส่ วนที่ 2 เป็ น คาถามเกี่ยวกับ ปั จ จัย จูงใจที่ มีความสั มพั น ธ์ ต่อความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ซึ่งประกอบด้วย ด้านความสาเร็จของงาน ด้าน
ลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และด้านรายได้และสวัสดิการ ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) และส่วนที่ 4 เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็น
คาถามปลายเปิด
ผลการวิจัย
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 และเป็นเพศชาย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50
อายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ มีช่วงอายุ 40 – 49 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 สถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 67.69 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ตาแหน่งงานของกลุ่ม
ตัวอย่างเจ้าหน้ าที่ ส่วนใหญ่ มีตาแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ/ทั่วไป จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.31
ประสบการณ์ในการทางานของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป จานวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.15 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมา ได้แก่
ด้านความสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านความรับผิดชอบในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านรายได้
และสวัส ดิการ มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.74 ด้ านความก้าวหน้ าในหน้าที่ การงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 3.47 และด้านการ
ยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราช
เทวี) ต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยเพศชายมากกว่าเพศหญิง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ LSD เมื่อทาการ
ทดสอบจั บ คู่ (Multiple Comparisons) โดยค่ า สถิ ติ LSD ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ 0.05 และได้ทาการทดสอบวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 - 20,000 บาท กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีค่า sig. เท่ากับ 0.050 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานั กงานสรรพากรพื้ นที่ กรุงเทพมหานคร 5 (พื้ น ที่ ราชเทวี) โดยรวมแตกต่ างเป็ น รายคู่กับ รายได้เฉลี่ย ต่อเดื อน
40,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)โดยรวม
มากกว่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท
ขึ้นไป มีค่า sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000
บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
โดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่
เจ้าหน้ าที่ ที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดื อน 40,001 บาทขึ้นไป มี ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) โดยรวมมากกว่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

30,001 - 40,000 บาท กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีค่า sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานั กงานสรรพากรพื้ นที่ กรุงเทพมหานคร 5 (พื้ น ที่ ราชเทวี) โดยรวมแตกต่ างเป็ น รายคู่กับ รายได้เฉลี่ย ต่อเดื อน
40,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) โดยรวม
มากกว่า สาหรับรายคู่อื่นๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ปัจจัยจูงใจ ด้านความสาเร็จของงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) มากที่สุดเท่า กับ 2.960 ด้านลักษณะงาน มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางบวกกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) มากที่สุดเท่ากับ 3.862 ด้านการยอมรับนับถือ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ด้านความรับผิดชอบใน
การทางาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) มากที่สุดเท่ากับ 4.131 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
มากที่ สุ ด เท่ า กับ 2.956 และด้ านรายได้ และสวั ส ดิ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ในทิ ศ ทางบวกกับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)มากที่สุดเท่ากับ 5.689
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้นาผลการวิเคราะห์เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ที่มีความสอดคล้องและแตกต่างของผลการวิจัยที่ผ่านมารวมถึงวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ผลสารวจเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) จานวน 130 คน พบว่า ผู้
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 มีช่วงอายุ 40 – 49 ปี จานวน 45
คน คิด เป็ น ร้อยละ 34.62 ,uสถานภาพโสด จ านวน 88 คน คิด เป็ น ร้อยละ 67.69 มี ระดั บ การศึกษาปริญ ญาตรี
จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีตาแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ/ทั่วไป จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ
92.31 มีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 56.15 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000
บาท จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
ปั จ จั ย จู งใจ ได้ แ ก่ ด้ า นความส าเร็จ ของงาน ด้ า นลั ก ษณะของงาน ด้ า นการยอมรับ นั บ ถือ ด้ า นความ
รับผิดชอบในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
ลักษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมา ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านความ
รับผิดชอบในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านรายได้และสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ตามลาดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ต่างกัน
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าเพศเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานเจ้ าหน้ าที่ สานั กงานสรรพากรพื้ น ที่ กรุงเทพมหานคร 5 (พื้ น ที่ ราชเทวี )
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารี เพชรผุด (2530) อธิบายว่า องค์ประกอบส่วนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วย
2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ไม่ต่างกัน แสดงว่า อายุเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สลัก
จิต ภู่ประภร (2555) ที่อธิบายว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีอายุแตกต่ างกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการด้าน
เศรษฐกิจ สวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัย สวัสดิการด้านสุขภาพ ที่ไม่แตกต่างกัน เพราะว่า ไม่ว่าพนักงานจะมี
อายุที่มากหรือน้อย ต่างก็ต้องการสวัสดิการดังกล่าวที่เหมือนกัน สาหรับสวัสดิการด้านการศึกษาและสวัสดิการด้าน
นันทนาการ มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่แตกต่างกัน เพราะพนักงานกลุ่มที่มีอายุน้อยหรือที่พึ่งบรรจุ จะยังคงมี
ความต้องการในเรื่องของการศึกษาหรือทุนในการศึกษาต่อ และกิจกรรมนันทนาการที่เยอะกว่าคนที่มีอายุมากกว่า
2.3 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสถานภาพที่ ต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ า ที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ไม่ต่างกัน แสดงว่าสถานภาพเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่ ส านั กงานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร 5 (พื้ น ที่ ราชเทวี ) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชานิศญา ศากยวงศ์, (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางหลวงที่
8 (นครราชสีมา) โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานะเงินเดือน ระดับการศึกษา
และระยะเวลาในการทางาน โดยพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ทางหลวงที่ 8
(นครราชสีมา) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรมที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการไม่แตกต่างกัน
2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ไม่ต่างกัน แสดงว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้ นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ ราชเทวี) ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ ฐานิ ฎา เจริญ เลิ ศวิ วัฒ น์ , (2558) ที่ อธิบ ายปั จจั ยส่ วนบุ คคลในด้ านระดั บ การศึกษาที่
แตกต่างกันของพนักงานราชการ ส่งผลต่อความถึงพอใจในการจัดสวัสดิการไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก เป็นองค์กรของ
รัฐ จึงมีการกาหนดระเบียบวิธีการของการให้สวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะ
ไม่ส่งผลต่อสวัสดิการที่แตกต่างกันเพราะอยู่ในระดับพนักงานราชการเดียวกัน
2.5 ปั จจัยส่วนบุ คคลด้ านตาแหน่ งงานที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ไม่ต่างกัน แสดงว่า ตาแหน่งงานเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่ ส านั กงานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร 5 (พื้ น ที่ ราชเทวี ) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญ ญาภา เครือมั่งคงภักดิ์ , (2542) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจในบุคลากรที่มีต่อการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสวัสดิการของกลุ่มตัวอย่าง

จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่งหน้าที่ และการใช้บริการ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ไม่ต่างกัน แสดงว่า ประสบการณ์ในการทางาน
เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
(พื้นที่ราชเทวี) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินทิพย์ ศานตินานนท์ (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การทางานระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงานสอบ บัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุงานในสานักงาน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
2.7 ปั จ จั ย ส่ วนบุ คคลด้ า นรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนที่ ต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา เสริม
วิวัฒน์วงศ์ (2557) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องระดั บเงินเดือนมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน หากบริษัท สามารถ
ให้ผลตอบแทนจากการทางานได้เพียงพอต่อการดารงชีพของพนักงานแล้ว พนักงานก็จะมีกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กรอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
3. ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ
ในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)
3.1 ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงศ์ เกษม
สิน (2536) อธิบายไว้ว่า ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานว่า มีความต้องการความมั่นคงและความสาเร็จในการทางานซึง่
เป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3.2 ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย กี่สุขพันธ์
(2533) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ทาถือเป็นสิ่งดึงดูดใจอย่างหนึ่งของพนักงาน ซึ่งหมายถึง ความน่าสนใจของงาน
ความท้าทายของงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของงาน หรือเป็นลักษณะงานที่สามารถทาได้โดยลาพังผู้เดียวหรือต้อง
ทาเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน
3.3 ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maslow (1970) กล่าวว่า
ไม่ใช่แค่ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน แต่มนุษย์ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นแสดงความ
สนใจ ให้เกียรติเขา เขาจะรู้สึกมีกาลังใจในการทางานมากขึ้น เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึกมีขวัญกาลังใจทางาน เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว แต่สนใจไต่ถามชีวิตส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
3.4 ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในการทางาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Robbins ( 2007) กล่ าวว่ า ปั จ จัย จูงใจ เป็ น ปั จ จั ยที่ กระตุ้น ให้ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบั ติ งาน ท าให้ การท างานมี

ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความพึ ง พอใจในการท างาน ได้ แ ก่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsibility)
3.5 ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสัมพันธ์ใ นทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สม
ยศ นาวีการ (2533) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในการทางานไว้ว่า การเลื่อนตาแหน่ง การสร้าง
ความพอใจในงานนั้น ผู้บังคับบัญชาจะสร้างความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงจะส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่องานหัวหน้างานที่คอยควบคุมบังคับบัญชาอย่างอาทรห่วงใย มักจะสร้างความพอใจใน
งานในหมู่คนทางานเสมอ
3.6 ปัจจัยจูงใจด้านรายได้และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา เสริม
วิวัฒน์วงศ์ (2557) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องระดับเงินเดือนมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน หากบริษัท สามารถ
ให้ผลตอบแทนจากการทางานได้เพียงพอต่อการดารงชีพของพนักงานแล้ว พนักงานก็จะมีกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กรอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ที่มี เพศ ต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ สานั กงานสรรพากรพื้น ที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้ นที่ราชเทวี) โดยที่ เพศชาย
มากกว่าเพศหญิ ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ต่างกัน โดยที่เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี)โดยรวม
มากกว่า เจ้าหน้าที่ที่ มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ควร
ให้ผลตอบแทนและสวัส ดิการต่ างๆ ในการท างานให้ เพี ยงพอต่อการดารงชีพ ของเจ้าหน้าที่ เพื่ อเจ้าหน้ าที่ จะได้ มี
กาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความส าเร็จ ของงาน มี ความสั ม พั น ธ์ ต่ อความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ควรปรับปรุงปัจจัยด้านความสาเร็จของงานโดยเน้น การ
ได้รับคาชมเชยจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นปัจจัยในการช่วยยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ควรปรับปรุงปัจจัยด้านลักษณะของงาน โดยเน้นการมอบหมายให้
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต รงกับ ความรู้ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งเป็ น ปั จ จัย ในการช่ ว ยยกระดั บ ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปั จ จั ย จู งใจด้ านความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน มี ความสั ม พั น ธ์ต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ควรปรับปรุงปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการ

ทางาน โดยเน้นปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายให้ มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยในการช่วยยกระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปัจ จัยจู งใจด้านความก้าวหน้าในหน้ าที่ การงาน มีความสั มพั น ธ์ต่ อความพึ งพอใจในการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ควรปรับปรุงปัจจัยด้านความความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน โดยเน้นการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้ศึกษาต่อตามสาขาวิชาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยในการช่วยยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปัจ จัยจูงใจด้านรายได้และสวัสดิ การ มีความสัม พั น ธ์ต่อความพึ งพอใจ ในการปฏิบั ติ งานของเจ้าหน้ าที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) ควรปรับปรุงปัจจัยด้านความรายได้และสวัสดิการ โดย
เน้นการกาหนดอัตราเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยในการช่วย
ยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มขนาดขอบเขตทางด้านประชากร และขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ขยาย
การศึกษาประชากรในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้ความแตกต่าง และความหลายหลายของผลงานวิจัยที่มากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น ปัจจัยจูง
ใจ ได้แก่ ด้านการศึกษา เป็นต้น
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