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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์น

ของกรมธนารักษ ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคา

ทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์(2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์น

ของกรมธนารักษ์ จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยการฝึกอบรมและการพฒันา ปัจจัยการรับรู้

สนับสนุนจากองค์การ และปัจจัยจากแรงจูงใจภายในท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีในส่วน

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์กลุ่มตวัอยา่ง คือเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ ์จาํนวน 

232 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบ

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 2 ดา้นอยู่ในระดบัการปฏิบติั

มาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นความแม่นยาํของราคาประเมินทรัพยสิ์นตาม

มูลค่าทางบญัชี และด้านการได้รับความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรมเพื่อใช้ราคาประเมินทรัพยสิ์นในการ

จดัเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ จากราคาประเมินทรัพยสิ์น (2) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดต่้างกนั ทาํให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรมก่อน

เขา้ทาํงาน ดา้นการฝึกอบรมหลงัเขา้ทาํงาน ดา้นการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและดา้นความมัน่คงและการ

ยอมรับในการทาํงาน เม่ือเรียงตามลาํดับความสําคญัแล้วพบว่า ด้านความมัน่คงและการยอมรับในการทาํงาน         

(β = 0.375) ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน (β = 0.334) ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร (β = 0.137) และ
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ด้านการฝึกอบรมหลังเข้าทํางาน(β = 0.134) ผลจากการวิจัยน้ีสามารถนําไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการทาํงานของเจา้หนา้ในส่วนประเมินของกรมธนารักษ ์

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ราคาประเมินทรัพย์สิน, การฝึกอบรมและการพฒันา, การรับรู้การ

สนบัสนุนจากองคก์าร,แรงจูงใจภายใน 

 

Abstract 

 The research objective is to (1) To study the Efficiency of the Officer’s Performance in Property Appraisal 

Division of the Treasury Department. (2) To study the Efficiency of the Officer’s Performance in the Property 

Appraisal Division of the Treasury Department Classified by personal factors. (3) To study Training and 

development factors, The Perception factors from Organization and The Internal motivation factor that affected the 

Efficiency of the Officer’s Performance in The Property Appraisal Division of the Treasury Department. The 232 

sample were drawn from population of the Property Appraisal Division Officer in Treasury Department whom 

surveyed by using the questionnaire. The data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The Hypothesis testing was applied by T-test statistics, F-Test (One way ANOVA), and 

Multiple Regression Analysis. 

 The research result indicated that (1) The analytical result of the Efficiency of the Officer’s Performance 

was found that all aspects were at high level. When considering each aspect, it was found that the accuracy of the 

asset appraisal value according to the book value and the reliability in correctness and fairness to use the property 

appraisal price for taxation and any legal activity from the property appraisal price were at high level. (2) The 

personal factor in term of gender, age, status, education level, Period of employment and average income per mouth 

had no related significant with the Efficiency of the Officer’s Performance at the 0.05 level. (3) The Factors 

Affecting the Efficiency of the Officer’s Performance are The Orientation Training, The Development Training, 

The Perception factors from Organization, Job security and Acceptance of work when ordered by the importance 

of the coefficient ; Job security and Acceptance of work with coefficient of 0.375, Orientation Training with 

coefficient of 0.334 The Perception factors from Organization with coefficient of 0.137 and Development Training 

with coefficient of 0.134 respectively. This research can be used in planning for development of the Efficiency of 

the Officer’s Performance in the Property Appraisal Division of the Treasury Department. 

Keyword: Performance efficiency, Property Appraisal, Motivation factors, Training and development,  

Perceived organizational support, Internal motivation 
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บทนํา 

 กรมธนารักษ์ในส่วนงานด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์นั้น กรมธนารักษ์ มีอาํนาจหน้าท่ีในการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนตามกฎหมาย                  

ท่ีเ ก่ียวข้อง และเสนอความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ

อสังหาริมทรัพย ์ดาํเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยต์ามประมวล

กฎหมายท่ีดิน ดาํเนินการเก่ียวกับการพฒันามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนปฏิบัติงาน

ร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีภารกิจหลกั คือ การประเมินราคา

ทุนทรัพยท่ี์ดิน หอ้งชุด และโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างเพื่อใชใ้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

ผลการดาํเนินงานท่ีสําคญัดา้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์กรมธนารักษ์ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ในการ

ปรับราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินให้ครบทัว่ประเทศ จาํนวน 32 ลา้นแปลง จดัทาํศูนยบ์ริหารจดัการราคาประเมิน

ทรัพยสิ์นแห่งชาติ ซ่ึงไดรั้บจดัสรรงบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ยกร่างและออกใช้พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน                    

เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดป้ระกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งได้

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดาํเนินการตามพระราชบัญญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้

ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 

1. การประเมินราคาทุนทรัพยท่ี์ดิน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมธนารักษไ์ดด้าํเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ตวัช้ีวดัจาํนวนแปลงท่ีดินท่ีไดรั้บ

การประเมินราคา 

 1.1 แผนงานการประเมินราคาทุนทรัพยท่ี์ดินในภูมิภาค 

 1.2 แผนงานทบทวนราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินในภูมิภาค 

 1.3 แผนงานทบทวนราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

โดยมีเป้าหมายการดาํเนินงาน จาํนวน 13.4 ลา้นแปลง มีผลการดาํเนินงาน จาํนวน 17.3 ลา้นแปลง สูงกวา่เป้าหมาย

ร้อยละ 29.10 

2. การประเมินราคาทุนทรัพยห์อ้งชุด 

 2.1 แผนงานประเมินราคาทุนทรัพยห์้องชุดท่ีขอจดทะเบียนใหม่ เป้าหมายการดาํเนินงาน จาํนวน 200 

อาคาร 16,000 หอ้งชุด มีผลการดาํเนินงาน จาํนวน 552 อาคาร 77,032 หอ้งชุด สูงกวา่เป้าหมาย ร้อยละ 176 

 2.2 แผนงานสํารวจขอ้มูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพยห์้องชุด เป้าหมายการดาํเนินงาน จาํนวน 1,538 

อาคาร มีผลการดาํเนินงาน 1,607 อาคาร สูงกวา่เป้าหมาย ร้อยละ 4.48 

3. การประเมินราคาทุนทรัพยโ์รงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 

 ดําเนินการจัดทาํบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโ์รงเรือนส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 77 จังหวดั และ

ดาํเนินการในการกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยโ์รงเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ียงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ จาํนวน 32 ราย     

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 ราย ในภูมิภาค จาํนวน 25 ราย 
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4. โครงการศูนยบ์ริหารจดัการราคาประเมินทรัพยสิ์นแห่งชาติ (National Property Valuation Management 

Center: NPVMC) 

 กระทรวงการคลงัมีแผนขบัคล่ือนกระทรงการคลงัสู่การเป็นกระทรวงการคลงัดิจิทลั (DIGITAL MOF) 

ประจาํปีงบประมาณ พศ. 2560 – 2564 โดยสนบัสนุนงบบูรณาการ ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (ICT) 

ประจาํปีงบประมาณ พ ศ. 2562 จาํนวน 68 ล้านบาท ให้กรมธนารักษ์จัดทาํศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน

ทรัพย์สินแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางเพื่อบริหารจัดการฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ปรับปรุงราคา

ประเมินทุนทรัพยอ์สังหาริมทรัพยแ์ละขอ้มูลท่ีราชพสัดุให้เป็นปัจจุบนั ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมิน

สถานการณ์และแนวโน้มของราคาประเมินอสังหาริทรัพย ์ เผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัยท่ี์อยู่ในรูปแบบ

เทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อใชใ้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรม และเพื่อใชเ้ป็นฐานคาํนวณภาษีตามพระราชบญัญติั

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 การจดัตั้งศูนยด์งักล่าวเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อให้เกิดการบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั 

(Digital Economy) และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

5. การเตรียมความพร้อมการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

พระราชบญัญติัภาษีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 โดยเร่ิมจดัเก็บภาษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงใช้ราคาประเมินทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์เป็นฐานในการ

คํานวณภาษีและกรมธนารักษ์จะต้องจัดส่งบัญชีกําหนดราคาประมินทุนทรัพย์ท่ีดินให้กับองค์กรปกครอง           

ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงกรมธนารักษไ์ดเ้ตรียมความพร้อมในการดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 5.1 ประกาศใชบ้ญัชีกาํหนดราคาประมินทุนทรัพยท่ี์ดินรายแปลงครอบคลุมทัว่ประเทศ และบญัชีกาํหนด

ราคาประเมินทุนทรัพยโ์รงเรือนส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 36 แบบ แล้วทั้ง 77 จังหวดั พร้อมดาํเนินการจัดส่งบญัชี

กาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยข์องอสังหาริมทรัพยใ์ห้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 7,826 แห่ง ทัว่ประเทศ      

เพื่อใชเ้ตรียมความพร้อมในการคาํนวณมูลค่าท่ีดินเพื่อจดัเก็บภาษีตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สําหรับราคาประเมินท่ีดินประเภทอ่ืนท่ีฎหมายกาํหนดให้ผูค้รอบครอง หรือทาํประโยชน์

ในท่ีดินเป็นผูเ้สียภาษี กรมธนารักษไ์ดจ้ดัทาํบญัชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินเป็นรายตาํบล เพื่อใชใ้นการ

คาํนวณราคาประเมินท่ีดิน โดยไดพ้ฒันาโปรแกรมราคาประเมินท่ีดิน พร้อมจดัทาํคู่มือการใชโ้ปรแกรมดงักล่าว 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้งาน และจะรวบรวมบัญชีกําหนดราคาประทุนทรัพย์ท่ีดินทั้ งหมดท่ีมี          

การปรับปรุงระหวา่งรอบบญัชีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกคร้ังผา่นเวบ็ไซตก์รมธนารักษ ์

5.2 อบรมใหค้วามรู้กบัเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศร่วมกบักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัเจา้หน้าท่ีไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบั

พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจดัก็บภาษี อตัราภาษี ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งประเมินภาษีและ

พระราชบญัญติัการประเมินราคาทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ท่ีมีความสําคญัต่อการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สิน ระบบการควบคุม การจัดทําบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน รวมถึงอํานาจหน้าท่ีของผู ้ปฏิบัติงาน               

และเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในการใชบ้ญัชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยข์องอสังหาริมทรัพยท์ั้ง 3 ประเภท     

ในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสําหรับเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
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และไดจ้ดัทาํคู่มือการใชบ้ญัชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยข์องอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการคาํนวณ

มูลค่าทรัพยสิ์นสําหรับเป็นฐานในการจดัเก็บภาษีให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อประชาชน (กรมธนารักษ,์ 2562) 

 ดงันั้นหน่ึงในวิธีการท่ีจะช่วยสร้างความแม่นยาํของราคาประเมินทรัพยสิ์นตามมูลค่าทางบญัชีและไดรั้บ

การเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรมเพ่ือใช้ราคาประเมินทรัพยสิ์นในการจัดเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ     

จากราคาประเมินทรัพย์สิน ของกรมธนารักษ์ คือการพัฒนาฝีมือบุคคลากรและประสิทธิภาพของบุคลากร         

เพราะเม่ือบุคลากรมีฝีมือและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นก็จะส่งผลให้องค์กรสามารถประเมินราคาได้ความแม่นยาํ       

ของราคาประเมินทรัพยสิ์นตามมูลค่าทางบญัชีและไดรั้บการเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง เป็นธรรมเพื่อใชร้าคาประเมิน

ทรัพยสิ์นในการจดัเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ จากราคาประเมินทรัพยสิ์น มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดงันั้น

การพฒันาฝีมือและประสิทธิภาพการปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและเร่งด่วนควรใหค้วามสาํคญั 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัการฝึกอบรมและการพฒันา ปัจจยัการสนับสนุนจากองคก์าร และปัจจยัจากแรงจูงใจ

ภายในท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั น่าจะทาํให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมิน

ราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษต่์างกนั 

2. ปัจจัยการฝึกอบรมและการพฒันา ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและปัจจัยจากแรงจูงใจ

ภายใน น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากร  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์

ทั้งหมดจาํนวน 550 คน สาํรวจโดยการใชแ้บบสอบถาม 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย   

 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมดาํเนินการวิจยัในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 - มกราคม 2564 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

 การกาํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการฝึกอบรม

และพัฒนา ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและปัจจัยจากแรงจูงใจภายใน ส่วนตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์
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1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย  

  1.1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

และรายได ้ 

  1.2) ปัจจยัการฝึกอบรมและการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน ดา้นการฝึกอบรม

ในงานและดา้นการฝึกอบรมนอกงาน 

  1.3) ปัจจยัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรของหน่วยงาน ดา้นอุปกรณ์

และวสัดุท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน และดา้นเทคโนโลยท่ีีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

  1.4) ปัจจยัจากแรงจูงใจภายในไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการความมัน่คงในการทาํงานความตอ้งการ

ความรักและการยอมรับและค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์

ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่  

  2.1) ดา้นความแม่นยาํของราคาประเมินทรัพยสิ์นตามมูลค่าทางบญัชี 

  2.2) ดา้นความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรมเพื่อใชร้าคาประเมินทรัพยสิ์นในการจดัเก็บภาษี

และการทาํนิติกรรมใด ๆ จากราคาประเมินทรัพยสิ์น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์

 2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์น

ของกรมธนารักษ ์

 3. ทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 4. ผลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางสําหรับพฒันาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์น และส่วนงานอ่ืน ๆ ของกรมธนารักษ ์

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมของการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

เจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์โดยทาํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา งานวิชาการและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

อัครวฒัน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) กล่าวว่า มิลเลท (Millet) ให้นิยามคาํว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงผลการ

ปฏิบติังานท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บผลความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึงความ

พึงพอใจในการบริการใหแ้ก่ประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Service) 
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2. การบริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา (Timely Service) 

3. การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา (Ample Service) 

4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) 

5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progression Service) 

สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวถึงคนทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะดงัน้ี 

  1. ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ทํางานล่าช้า นั่นคือคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ควรทาํงานให้เสร็จตามกาํหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรั้บบริการย่อมตอ้งการความรวดเร็ว ดงันั้น      

ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

  2. ความถูกตอ้งแม่นยาํ หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นยาํในกฎระเบียบข้อมูล 

ตวัเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร 

   3. ความรู้หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดีรู้จกัศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีทาํอยู่ตลอดเวลา 

คนท่ีมีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง องคก์รผูอ่ื้น อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

และสามารถนาํความรู้นั้นมาปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ้น 

   4. ประสบการณ์หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบดา้น จากการไดเ้ห็นไดสั้มผสั ไดล้งมือปฏิบติับ่อย ๆ 

มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว การเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานสูงจะทาํงานผิดพลาดน้อย 

สมควรท่ีองคก์รจะตอ้งรักษาบุคคลเหล่าน้ีให้อยูก่บัองคก์รใหน้านท่ีสุด เพราะคนเหล่าน้ีจะทาํให้องคก์รพฒันาไดเ้ร็ว 

   5. ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง การคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ

ให้บริการท่ีลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้นคนท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด หรือเก่งคิด หรือมองไปขา้งหนา้ตลอดเวลา ไม่ใช่คนท่ีชอบทาํงานตามคาํสั่ง และ

จะตอ้งไม่ทาํงานประจาํวนัเหมือนกบัหุ่นยนต ์

  ผูท่ี้จะทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพควรมีความสุขในการทาํงาน มีการพฒันาการทาํงานท่ีดีและ

ควรมีเทคนิคในการทาํงานร่วมดว้ยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

  1. ตั้งเป้าหมายในการทาํงาน ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ในการทาํงานทุกคร้ังตอ้งตั้งเป้าหมายในการทาํงาน

ล่วงหน้า และตอ้งเป็นเป้าหมายท่ีชดัเจน กาํหนดให้อยูใ่นรูปของการปฏิบติัไดจ้ริงทั้งเป้าหมายระยะส้ัน ระยะกลาง 

และระยะยาว การตั้งเป้าหมาย จึงเป็นการวางแผนการทาํงานไวล่้วงหน้า ซ่ึงจะช่วยทาํให้การปฏิบติังานมีทิศทาง 

ผิดพลาดนอ้ย และตรงจุดมุ่งหมายขององคก์ร 

   2. บริหารเวลา การบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุขและ

ความสาํเร็จใหแ้ก่ตนเองและการทาํงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเร่ืองเวลาเป็นส่ิงสาํคญัมาก 

  3. การเพิ่มความมัน่ใจในการทาํงานให้ตนเอง ปัจจุบนัมีคนจาํนวนไม่น้อยท่ีขาดความเช่ือมั่น     

ในตนเองหรือขาดความมัน่ใจในการทาํงาน ไม่กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ดูถูกความสามารถของตนเอง       

คิดวา่มีปมดอ้ย ไม่เก่งเหมือนคนอ่ืน และคิดวา่หมดหวงัท่ีจะประสบความสาํเร็จในชีวิต 

   4.  มีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานเป็นทีมหรือสร้างการทํางานเป็นทีมให้เข้มแข็ง              

เพราะทีมงานเป็นกุญแจสําคญัแห่งความสําเร็จและความลม้เหลวในการทาํงานไดผู้น้าํตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ   

มีการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีความไวว้างใจกัน มีความรักในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจในการทาํงานอย่างจริงจังจริงใจ    
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ขจดัปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยุติธรรมมีการติดต่อประสานงาน    

ท่ีดีระหวา่งกนั และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ ทาํงานร่วมกนั 

   5. ตอ้งมีคุณธรรมในการทาํงาน คือตอ้งมีความพอใจและรักใคร่ในงานท่ีทาํอย่างจริงจงั มีความ

เพียรพยายามในงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีใจจดจ่อต่องานท่ีทาํ มีสมาธิ           

ไม่วอกแวกการทาํงานผิดพลาดน้อย และมีการทบทวนตรวจสอบงานท่ีทาํอยู่เสมอ หากเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมาย

หรือผิดพลาดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานในองค์กรทุกคนจะตอ้งไม่ปฏิบติัหรือประพฤติในส่ิงท่ี

อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร หรือเกิดความลาํเอียงในการปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์

สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานและ

ปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด  

  6. ฝึกเป็นคนท่ีชอบกระทาํหรือลงมือปฏิบติัมากกวา่พูด 

   7. กระตุน้เตือนตวัเองหรือสร้างแรงจูงใจภายในให้อยากทาํงานตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งให้ใคร

บงัคบั มีศรัทธาในงานและองคก์รท่ีทาํงานอยู ่

   8. ปรับทศันคติและค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมเสียใหม่ เช่น การทาํงานเป็นเล่น การประจบสอพลอ 

การมีระบบพรรคพวก การเกรงใจอยา่งไร้เหตุผล ตลอดจนนิสัยท่ีไม่พึงประสงคต่์าง ๆ 

   9. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีของการทาํงาน เช่น รู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การยิ้มแยม้แจ่มใสต่อกนั 

ให้อภยักนั รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยินดีท่ีจะผูกมิตรไมตรีแก่กนัความสัมพนัธ์    

ในองคก์รจะเป็นเสมือนโซ่ทองคลอ้งใจซ่ึงกนัและกนั และจะช่วยผลกัดนัให้งานบรรลุความสาํเร็จไดต้ามท่ีมุ่งหมายไว 

 สุวิมล เจริญสุข (2561) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถปฏิบติังานดว้ยความสามารถ

ไดบ้รรลุเป้าหมาย และผลงานมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจต่อทั้งตนเองและองคก์ร 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการฝึกอบรมและการพฒันา 

วรัญญา วรรณกุล (2556) กล่าวว่า การอบรมปฐมนิเทศ โดยปกติแลว้องคก์รจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ตามสภาพแวดลอ้ม นโยบาย ระเบียบปฏิบติั โครสร้างการทาํงานและวิธีการทาํงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานจะตอ้งทาํ

ความเขา้ใจก่อนเร่ิมปฏิบติังาน อีกทั้งพนกังานเก่าจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ก่อนการเร่ิมงาน 

พนักงานใหม่จะตอ้งทาํความเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร เง่ือนไขหลกัในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยให้พนักงาน     

ไดป้รับตวั เกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน เป็นการเช่ือมต่อความคาดหวงัท่ีมีต่อองค์กรกบัความเป็นจริงท่ีจะไดพ้บ

และเป็นการลดอตัราการลาออกของพนักงาน ซ่ึงถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรในรูปแบบหน่ึง ดงันั้น

ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการจดัอบรมปฐมนิเทศ 

  โดยทัว่ไปแลว้ การจดัปฐมนิเทศจะมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

  1. เพื่อแนะนาํพนกังานใหม่ใหรู้้จกัองคก์รทั้งในดา้นโครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหารกระบวนการทาํงาน 

  2. สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร พนักงานใหม่เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ได้รับการ

ตอ้นรับจากองคก์รท่ีดี ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้สึกภกัดีและความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

  3. เปิดโอกาสใหพ้นกังานใหม่ไดส้อบถามขอ้สงสัยในเร่ืองเก่ียวกบัองคก์ร หนา้ท่ี การปฏิบติังาน 

สิทธิประโยชน์ สวสัดิการท่ีจะไดรั้บ 

  4. เพื่อเป็นการช้ีนาํเส้นทางไปสู่ความสาํเร็จของการทาํงานในองคก์รในเบ้ืองตน้ 
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  5. เพื่อแนะนาํพนกังานใหม่ ใหรู้้จกัสถานท่ี ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในองคก์ร ในกรณี

ท่ีเป็นองคก์รขนาดใหญ่ มีสาขาทัว่ประเทศ อาจจะเป็นรูปแบบการแนะนาํสาํนกังานใหญ่/สาขาขององคก์รของตน 

วิธีการติดต่อประสานงานเบ้ืองตน้ 

  ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 

  การปฐมนิเทศอาจกล่าวไดว้่า เป็นการดาํเนินการชั้นแรกของการพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

พนกังานใหม่ไดเ้ร่ิมตน้ทาํงานดว้ยดี กระบวนการปฐมนิเทศจะทาํใหพ้นกังานมีความคุน้เคยกบัองคก์รมากขึ้น รู้สึก

อุ่นใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร โดยมีความมุ่งหมายสาํคญันัน่เพื่อใหพ้นกังานใหม่ เป็นพนกังานท่ีสามารถสร้าง

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพใหก้บัองคก์ร 

  1. ช่วยลดอตัราการเขา้-ออกของพนกังาน (lower turnover) 

  2. ช่วยเพิ่มผลผลิตการทาํงาน (increased productivity) 

  3. ช่วยสร้างขวญักาํลงัใจใหพ้นกังาน (improved employee morals) 

  4. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการสรรหาและการฝึกอบรม (lower recruiting and training costs) 

  5. ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์รและงาน (facilitation of learning) 

  6. ช่วยลดความประหม่าของพนกังานใหม่ (reduction of the new employee's anxiety) 

สุรัชนี เคนสุโพธ์ิ (2560) การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ตอ้งจดัทาํให้กบั

พนักงานทั้งเก่าและใหม่ โดยตั้งแต่เร่ิมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และความชาํนาญให้กบัพนักงาน

เพื่อใหก้ารปฏิบติัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมจึงมีประโยชน์ต่อพนกังาน ผูบ้งัคบับญัชา และองคก์าร 

การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อพนกังาน มีดงัน้ี 

  1. การฝึกอบรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน เน่ืองจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการ        

ท่ีเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ศกัยภาพของบุคลากรในองคก์าร หากพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองก็จะทาํให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงตาม 

  2. การฝึกอบรมสามารถช่วยให้บุคลากรในองคก์ารสามารถปฏิบติังานไดต้ามขั้นตอนหรือวิธีการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  3. การฝึกอบรมช่วยให้บุคคลไดเ้รียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ ทาํใหบุ้คคลสามารถทาํงานไดอ้ย่าง

เหมาะสม รวมทั้งสามารถสับเปล่ียนโยกยา้ยงานในตาํแหน่งใหม่ได ้

  4. การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมความรู้ และความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง 

  5. การฝึกอบรมช่วยกระตุน้บุคลากรให้ปฏิบติังานเพื่อความกา้วหน้าของตน และพฒันาเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

   6. การฝึกอบรมทาํให้พนักงานมีเจตคติท่ีดีต่อหน่วยงาน ทาํให้พนักงานเกิดขวญักาํลังใจท่ีดี     

ช่วยลดการลาออกได ้

 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นประโยชน์ต่อพนักงานทาํให้พนักงานเกิดความรู้ ทกัษะความชํานาญ 

สามารถทาํงานให้เกิดผลผลิตต่อองคก์ารไดร้วมทั้งทาํให้เพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานได ้ทั้งน้ีการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ย ังช่วยให้ผู ้บังคับบัญชาได้ลดภาระในการสอนงานและควบคุมงาน รวมทั้ งเป็นการเสริมเทคนิค                      

ให้ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อการพฒันาองคก์ารให้แข่งขนักบั
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องค์การอ่ืนไดใ้นสังคมธุรกิจหรือกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมและการพฒันา เป็นกระบวนการท่ีจดัทาํขึ้นอย่างเป็น

ระบบท่ีสามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความชาํนาญ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคคลใหดี้ขึ้น 

ทั้งน้ีก็เพื่อใหบุ้คคลนั้นสามารถปฏิบติังานอยูใ่นความรับผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์การ 

อมรรัตน์ จนัทร์เกตุ (2560) การสนบัสนุนจากองคก์ร หมายถึงการท่ีผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานให้การ

ส่งเสริมช่วยเหลือเก่ียวกับกําลังพลวสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานอย่างความเพียงพอเพื่อให้การ

ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายประสบความสําเร็จ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organization 

Support : POS) ศศินนัท ์ทิพยโ์อสถ (2556) ไดก้ล่าวว่า ตามแนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger et 

al, 1986) คือ การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ารเป็นการรับรู้ของพนักงานว่า องค์การไดม้องเห็นคุณค่าในการ

ทาํงานของพนกังาน มีการแสดงถึงความห่วงใยและสนบัสนุนให้พนกังานมีความเป็นอยู่ท่ีดี ซ่ึงพนกังานจะรับรู้ได้

จากผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นการไดรั้บเงินเดือนหรือผลตอบแทนเพิ่มขึ้น การไดเ้ล่ือน

ตาํแหน่งทั้งในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน สวสัดิการ หรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น 

วฒันธรรมองคก์าร ค่านิยมขององคก์าร หรือการไดรั้บการยอมรับจากองคก์าร เป็นตน้ การรับรู้การสนบัสนุนจาก

องคก์ร เป็นความเช่ือและความรู้สึกของพนักงานท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานว่าองคก์ารเป็นเสมือนบุคคลท่ีมีความ

เมตตากรุณาหรือเป็นบุคคลท่ีมีความไม่ยุติธรรมหรือโหดร้าย โดยรับรู้จากนโยบาย บรรทดัฐาน กระบวนการ และ

การกระทาํขององค์การ ซ่ึงส่งผลกระทบกับพนักงานการรับรู้การสนับสนุนจากองก์การสามารถตอบสนอง       

ความตอ้งการทางจิตวิทยาและทางสังคมของพนักงาน ทาํให้รู้สึกว่าองค์การพร้อมท่ีจะดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ 

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเม่ือพนกังานตอ้งการ 

4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจากแรงจูงใจภายใน 

ณัฐวฒัน์ เป็งวนัปลูก (2560) กล่าวถึง โทมสั ฮาร์เรล (Harrell, 1964 : 260 – 273) ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ    

ท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบติังานพบว่ามีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการช้ีวดัถึงสาเหตุ       

ของปัญหาท่ีไดเ้กิดขึ้นเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 3 ปัจจยัคือ 

 1. ปัจจยัดา้นบุคคล หมายถึงคุณลกัษณะส่วนตวัเฉพาะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานประกอบดว้ย 

 1.1 เพศ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะของงาน ความตอ้งการ

ทางด้านการเงินและความเก่ียวขอ้งกับระดับความทะเยอทะยาน ซ่ึงเพศหญิงจะมีความอดทนมากกว่าเพศชาย 

รวมถึงมีความชาํนาญในลกัษณะของงานท่ีตอ้งใชฝี้มือและงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อน แมว้่าผลของงานวิจยั

หลายเล่มจะแสดงวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานก็ตาม 

 1.2 อายมีุความเก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและประสบการณ์ในการทาํงาน ผูมี้อายมุากมกัจะมีประสบการณ์ใน

การทาํงานนานดว้ย ซ่ึงขึ้นอยูก่บัลกัษณะของงานและสถานการณ์ในการทาํงานดว้ย 

 1.3 การศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นมีผลต่องานวิจยัไม่เด่นชดันักงานวิจยับางเล่มพบว่า

การศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่มักขึ้นอยู่กับงานท่ีทาํว่าง่าย           

และมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นหรือไม่ 
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 1.4 ระดับเงินเดือน เงินเดือนท่ีมากพอแก่การดาํรงชีพตามสถานภาพและสามารถหาปัจจัยอ่ืนท่ีสําคญั     

ต่อการดํารงชีวิต ทําให้บุคคลไม่ต้องไปทํางานเพ่ิมนอกเวลาทํางาน มีส่วนในการสร้างความพึงพอใจใน                 

การปฏิบติังาน ผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงกวา่ผูท่ี้มีเงินเดือนตํ่า 

 1.5 เวลาในการทาํงาน งานท่ีทาํในเวลาปกติท่ีมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานและลกัษณะของงาน โดยท่ี

ไม่ต้องทาํงานนอกเวลา จะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพราะเก่ียวกับการพกัผ่อนและการสังสรรค์         

กบัผูอ่ื้นดว้ย 

 1.6 ประสบการณ์ในการทาํงานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจงานของบุคคลท่ีทาํงานนานจนมีความรู้

ความชาํนาญในงานมากขึ้น ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงานท่ีทาํ 

 1.7 จาํนวนสมาชิก ในความรับผิดชอบงานท่ีต้องการผูมี้ความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านมาทาํงาน

ร่วมกนัจะตอ้งมีสมาชิกท่ีมีทกัษะในงานหลายดา้นมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและสามารถทาํ งานร่วมกนัจนนาํไปสู่

ความสาํเร็จกลุ่มท่ีทาํงานดว้ยกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 1.8 เชาวน์ปัญญา ความเก่ียวขอ้งระหว่างเชาวน์ปัญญากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดน้ั้นขึ้นอยูก่บั

เหตุการณ์และลกัษณะงานท่ีทาํ พบว่าการทาํงานท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจาํมกัจะทาํให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย    

ไดง่้าย และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน เพราะเป็นงานท่ีไม่เกิดความทา้ทาย และไม่เหมาะสมกบัความสามารถในการ

ทาํงานของตน 

 1.9 บุคลิกภาพ ปัญหาเร่ืองบุคลิกภาพกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นอยู่ท่ีเคร่ืองมือวดับุคลิกภาพ

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เน่ืองจากบางคร้ังเคร่ืองมือน้ีมีความไม่เท่ียงตรง ทาํ ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน และ

ในสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั สร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

 1.10 แรงจูงใจในการทาํงาน แรงจูงใจเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการของบุคคลโดยเฉพาะแรงจูงใจ

จากปัจจยัของตวัผูท้าํงานเองก็จะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 1.11 ความสนใจในงาน บุคคลท่ีไดป้ฏิบติังานในงานท่ีตนเองชอบและตรงกบัความรู้ความสามารถจะมี

ความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ บุคคลท่ีไม่มีความสนใจในงาน 

 2. ปัจจยัดา้นงาน 

 2.1 ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ความน่าสนใจของงาน ความทา้ทายของงานโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้และศึกษางาน   

การท่ีผูท้าํงานมีความรู้สึกต่องานท่ีทาํอยู่ว่าเป็นงานท่ีมีความสําคญัต่อองคก์รส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานนั้น ๆ และเกิดความผกูพนัต่องาน 

 2.2 ทกัษะของการทาํงาน ความชาํนาญในการทาํงานท่ีทาํมกัจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัลกัษณะรูปแบบ

ของการปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ รายได้ท่ีเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีได้รับควรจะต้องมีความ

เหมาะสมจึงจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 

 2.3 ฐานะทางวิชาชีพและอาชีพควรท่ีจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัความมีอิสระภาพและความภาคภูมิใจ

ของบุคคลแลว้นั้นยงัตอ้งประกอบดว้ยในแต่ละหน่วยงานหรือองคก์ารยงัควรให้ความสาํคญัของฐานะทางอาชีพ    

ท่ีระดบัแตกต่างกนัตามช่วงของระยะเวลาท่ีผ่านไป ความคิดเห็นเก่ียวกบัฐานะทางวิชาชีพก็ความท่ีจะปรับปรุง

เปล่ียนตามไปดว้ยเช่นกนั 
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 2.4 ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีมีขนาดเล็กจะดีกว่าหน่วยงาน

ขนาดใหญ่ เน่ืองจากพนกังานในหน่วยงานขนาดเล็กจะมีโอกาสไดพ้บปะและทาํความคุน้เคยกนัง่ายกวา่ขนาดใหญ่

ทาํใหพ้นกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีการช่วยเหลือกนัทาํ ใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 2.5 ระยะทางในการเดินทางไปทาํงาน การท่ีบา้นอยู่ไกลจากท่ีทาํงาน การเดินทางไม่สะดวก ตอ้งใชเ้วลา

ในการเดินทางนาน เกิดความเหน็ดเหน่ือยในการเดินทางและรถติด หรือการทาํงานในต่างจงัหวดัซ่ึงไม่ใช่ภูมิลาํเนา

ของตน เกิดปัญหาความเป็นอยู ่สภาพทอ้งถ่ิน และการปรับตวัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 2.6 สภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละท้องถ่ิน แต่ละพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน       

ความใกล้ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ ทาํให้เกิดความอบอุ่นและมีความสัมพันธ์กัน 

คนงานในเมืองเลก็จึงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่คนงานในเมืองใหญ่ 

 2.7 โครงสร้างของงาน หมายถึง เป้าหมายของงาน รายละเอียดของงานตลอดจนมาตรฐานในการ

ปฏิบติังาน ท่ีมีความชดัเจนสามารถอธิบายใหทุ้กคนเขา้ใจวา่โครงสร้างคืออะไรและดาํเนินการอยา่งไร 

 3. ปัจจยัดา้นการจดัการ 

 3.1 ความมัน่คงในงาน จากการสํารวจโดยการสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการความมัน่คงของงานพบว่า

ร้อยละ 80 ตอ้งการงานท่ีมีความมัน่คง พนกังานในส่วนของภาคเอกชน โรงงาน สถานประกอบการบริษทัต่าง ๆ 

ปรารถนาในการทาํงานจนถึงอายคุรบวยัเกษียณ ความมัน่คงของการประกอบอาชีพนั้น จดัวา่เป็นสวสัดิการรูปแบบ

ประการหน่ึงโดยเฉพาะเม่ือในยามท่ีจะพน้วาระการทาํงานแลว้ หรือเป็นความปรารถนาของพนักงานในองค์กร 

ได้แก่ความเอาใจใส่ทุ่มเทในงานของตนซ่ึงมีความชอบ ความถนัดซ่ึงแตกต่างกัน ไม่ต้องการทํางานท่ีเกิน

ความสามารถและปริมาณเยอะจนเกินไป ส่ิงท่ีทาํเป็นงานท่ีก่อให้เกิดความกา้วหน้า และการไดม้าของรางวลัหรือ

ส่ิงตอบแทนจากความตั้งใจในการทาํงานนั้น 

 3.2 รายรับ รายรับท่ีดีของพนกังาน จะทาํให้ความพึงพอใจเกิดขึ้นในการปฏิบติังานไดแ้ละจากการสํารวจ

ส่วนใหญ่พบว่า รายรับมกัจะมาจากหลงัไดรั้บความมัน่คงในการทาํงาน ลกัษณะของแต่ละงานและความกา้วหน้า

ของแต่ละงานแต่สถานการณ์ปัจจุบนัน้ีสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพสูง รายรับจึงเป็นความตอ้งการสาํคญัอนัดบัแรก 

 3.3 ผลประโยชน์ การไดรั้บมาซ่ึงผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีชดเชยและสามารถสร้างความพึงพอใจในงานได ้

แต่เม่ือทาํการศึกษาแลว้นั้นก็พบเช่นเดียวกบัปัจจยัรายรับ พนักงานบางส่วนอาจให้ความสนใจดา้นผลประโยชน์

น้อยกว่าความมั่นคงในงาน และความก้าวหน้าในการทาํงาน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในเร่ืองของการจ่ายค่า

รักษาพยาบาล ค่าศึกษาของบุตร ค่าประกนัสังคม และประกนัชีวิตต่าง ๆ ถูกจดัเขา้มาอยู่ในดา้นความมัน่คงและ

สวสัดิการในการทาํงาน 

 3.4 โอกาสก้าวหน้า โอกาสท่ีจะมีความก้าวหน้าในการทาํงานมีความสําคญัสําหรับอาชีพหลายอาชีพ       

คนสูงวยัจะใหค้วามสนใจกบัโอกาสกา้วหนา้ในงานนอ้ยกวา่ คนท่ีอ่อนวยัอาจเป็นเพราะวา่ คนสูงวยัไดผ้า่นโอกาส

ความกา้วหนา้มาแลว้ 

 3.5 อาํนาจตามตาํแหน่งหน้าท่ีอาํนาจท่ีหน่วยงานมอบให้ตามตาํแหน่งเพื่อควบคุมสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

หรือผูร่้วมงานให้ปฏิบติังานท่ีมอบหมายให้สําเร็จ อาํนาจตามตาํแหน่งหน้าท่ีจึงมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 
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 3.6 สภาพการทาํงาน พนกังานมีความคิดเห็นแตกต่างกนัมากมายเร่ืองสภาพการทาํงานและสถานการณ์    

มีพนกังานท่ีทาํงานให้สํานกังานท่ีให้ความสําคญักบัสภาพการทาํงาน ความพอใจในการทาํงานมาจากสาเหตุของ

สภาพในท่ีทาํงาน 

 3.7 เพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานทาํใหค้นเรามีความสุขในท่ีทาํงาน สัมพนัธภาพ

ระหวา่งเพื่อนจึงเป็นความสาํคญัและเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 3.8 ความรับผิดชอบงานความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กนักบัความรับผดิชอบพร้อม

กบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นต่าง  ๆ เช่นอาย ุประสบการณ์การทาํงาน เงินเดือนหรือค่าตอบแทน และตาํแหน่งงานท่ีทาํดว้ย 

 3.9 การนิเทศงาน คือการช้ีแนะแนวทางในการทาํงานท่ีถูกตอ้งจากหน่วยงาน ดงันั้นความรู้สึกต่อผูเ้ขา้รับ

การนิเทศก็มกัจะเนน้และรับรู้ความรู้สึกท่ีมีต่อหน่วยงานและองคก์ร 

 3.10 การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา พนกังานพึงมีมีความตอ้งการท่ีจะรู้วา่ การทาํงานของตนในส่วนของตน

เป็นอย่างไร จะมีวิธีการในการปรับปรุงการทาํงานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างไร การไดรั้บและติดตามข่าวสารจาก

บริษทั หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความหมายและความสําคญัสําหรับผูป้ฏิบติังานว่างานของตนจะกา้วหน้าต่อไป

หรือไม่ ซ่ึงพนกังานมกัจะไดข้่าวของหน่วยงานนอ้ยกวา่ท่ีตอ้งการ 

 3.11 ความศรัทธาในตัวผูบ้ริหาร พนักงานท่ีช่ืนชมความสามารถและความตั้ งใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ

หน่วยงาน รวมทั้งมีความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร เป็นผลทาํให้พนกงัานทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน 

 3.12 ความเขา้ใจกันระหว่างผูบ้ริหารกับพนักงาน การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีการให้คาํปรึกษาคาํแนะนํา    

ความช่วยเหลือและรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายจากผูบ้ริหาร ทาํใหพ้นกงัานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ซ่ึงมีการแสวงหาคาํตอบ และทาํการ

เก็บขอ้มูลจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยู่แลว้ตามธรรมชาติไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่ ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ

การวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานดา้นประเมินราคาทรัพยสิ์น ของกรมธนารักษ์ 

มีจาํนวนบุคคลากรทั้งส้ิน 550 คน ขอ้มูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ ์

 กลุ่มตัวอย่าง  

ผูวิ้จยัไดใ้ชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ในการกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 232 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นวิธีวิจัยเชิงสํารวจท่ีใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยผูวิ้จัยมีตวัเลือกคาํตอบให้ผูต้อบ

แบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคล ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 6 ขอ้    

เป็นคาํถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กาํหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัการฝึกอบรมและการพฒันา เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการฝึกอบรม

และการพฒันา ในลกัษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale)  

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เป็นคําถามท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเห็นเก่ียวกับ             

การสนบัสนุนจากองคก์าร ในลกัษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัจากแรงจูงใจภายใน เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจ ในลกัษณะ

ประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 5 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์      

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความสําเร็จในการทาํงานของเจ้าหน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน        

ของกรมธนารักษ ์ในลกัษณะประเมินค่าประสิทธิภาพ 5 ระดบั (Rating Scale)  

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

69 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 มีรายได ้15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 โดยสามารถ

สรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.758 เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าทั้ งด้านความแม่นยาํของราคาประเมินทรัพย์สินตามมูลค่าทางบัญชี และด้านการได้รับ           

ความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรมเพื่อใช้ราคาประเมินทรัพยสิ์นในการจดัเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ 

จากราคาประเมินทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัคะแนนมากทั้ง 2 ดา้น  

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของ

กรมธนารักษ ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน และรายไดต่้างกนั ทาํให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดส้ําเร็จในดา้นความแม่นยาํของราคาประเมิน

ทรัพย์สินตามมูลค่าทางบัญชี และด้านการได้รับความเช่ือมั่นในความถูกต้องเป็นธรรมเพื่อใช้ราคาประเมิน

ทรัพยสิ์นในการจดัเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ จากราคาประเมินทรัพยสิ์นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการฝึกอบรม (ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงานและดา้นการฝึกอบรมหลังเขา้

ทาํงาน) ปัจจยัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร(ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร) และปัจจยัจากแรงจูงใจ

ภายใน (ด้านความมั่นคงและการยอมรับในการทํางานและด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์)ท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์สามารถสรุปการวิจยัได้
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ดงัน้ีดา้นความมัน่คงและการยอมรับในการทาํงาน ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจาก

องค์การและดา้นการฝึกอบรมหลงัเขา้ทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมิน

ราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษโ์ดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทาํใหต้วัแปรทั้ง 4 ตวัน้ี สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในการทาํงานของบุคลากรกรมการคา้ภายใน ดา้นเปรียบเทียบคุณภาพของ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคคลท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกนั ไดร้้อยละ 62.7 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 

62.7 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.246 

และผลการวิเคราะห์ปัจจยัรวมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของ

กรมธนารักษ์ พบว่าค่าคง (constant) ของสมการถดถอยเชิงเส้น  มีค่าติดลบนั้น แสดงว่าหากทุกตวัแปรอิสระใน

สมการถดถอยเชิงเส้นมีค่าเท่ากับกับศูนยจ์ะทาํให้ตวัแปรตามมีค่าติดลบ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีถา้ปัจจยัดา้นความ

มัน่คงและการยอมรับในการทาํงาน ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารและ

ดา้นการฝึกอบรมหลงัเขา้ทาํงานไม่มีเลยหรือมีค่าเท่ากบัศูนยจ์ะทาํให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีใน

ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นมีค่าติดลบ ดังนั้นองค์กรจึงต้องจัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยทั้งส่ีด้าน

ดงักล่าวใหม้ากพอ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานยงัคงสามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

1.1 เจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์ใหร้ะดบัคะแนน ดา้นความแม่นยาํ

ของราคาประเมินทรัพยสิ์นตามมูลค่าทางบญัชีอยู่ในระดบัมาก โดยเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของ

กรมธนารักษ์ส่วนมาก ให้คะแนนประสิทธิภาพของตนเองอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีในส่วน

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษน์ั้น มีความสามารถในการปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานการทาํงานท่ีกาํหนด

ไวทุ้กคร้ังในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีการตรวจสอบรายการราคาประเมินทรัพยสิ์นครบถว้นทุกรายการทุนทรัพยส์ามารถ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นไดส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาทางกายภาพของพื้นท่ีสามารถสะทอ้นราคามูลค่าท่ีแทจ้ริง

ไดแ้ม่นยาํไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของปริมาณงานท่ีออกมา และคุณภาพของงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมพิศ 

สุขแสน (2556) 

1.2 เจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ ให้ระดบัคะแนน ดา้นการไดรั้บ

ความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรมเพื่อใช้ราคาประเมินทรัพยสิ์นในการจดัเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ 

จากราคาประเมินทรัพยสิ์นอยูใ่นระดบัมาก โดยเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษส่์วนมาก       

ให้คะแนนประสิทธิภาพของตนเองอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของ

กรมธนารักษน์ั้น ไดรั้บความเช่ือมัน่ความไวว้างใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง หลงัจากไดร้าคาประเมินทรัพยสิ์น และมีความ

เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี สามารถนาํฐานขอ้มูล ราคาประเมินทรัพยสิ์น ไปเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัท่ี อคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ ์(2559) กล่าวถึง มิลเลท (Millet)   

1.3 เจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์ใหร้ะดบัคะแนนประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
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เจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษส่์วนมาก ใหค้ะแนนประสิทธิภาพของตนเองอยูใ่นระดบั

มาก แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์นั้ น สามารถทํางานให้มี

ประสิทธิภาพภายใตเ้ง่ือนไขท่ีประกอบไปดว้ยความแม่นยาํของราคาประเมินทรัพยสิ์นตามมูลค่าทางบญัชีและ

ความเช่ือมัน่ความไวว้างใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง หลงัจากไดร้าคาประเมินทรัพยสิ์น และมีความเป็นธรรมในการจัดเก็บ

ภาษี สามารถนาํฐานขอ้มูล ราคาประเมินทรัพยสิ์น ไปเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดงัท่ี

สุวิมล เจริญสุข (2561) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถปฏิบติังานดว้ยความสามารถไดบ้รรลุ

เป้าหมาย และผลงานมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจต่อทั้งตนเองและองคก์ร  

2. ผลศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ 

จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดต่้างกนั ทาํใหป้ระสิทธิภาพ

การปฏิบติังานไดส้าํเร็จในดา้นความแม่นยาํของราคาประเมินทรัพยสิ์นตามมูลค่าทางบญัชี และดา้นการไดรั้บความ

เช่ือมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรมเพื่อใชร้าคาประเมินทรัพยสิ์นในการจดัเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ จากราคา

ประเมินทรัพย์สินไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงควรเน้นส่งเสริมหรือพฒันาปัจจัย         

ส่วนบุคคลอยา่งเสมอภาพ สอดคลอ้ง สุวิมล เจริญสุข (2561) สุวิมล เจริญสุข (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 

3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์น

ของกรมธนารักษ์ เรียงตามความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วน

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษจ์ากมากไปนอ้ย สรุปไดด้งัน้ี  

  3.1 ด้านความมั่นคงและการยอมรับในการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

เจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าการมีเสถียรภาพในการประกอบ

อาชีพ และการอยูใ่นสถานะท่ีมีความรู้สึกท่ีปลอดภยัอยา่งไร้กงัวล ไดรั้บการป้องกนัจากการเลิกจา้งหรือการวา่งงาน

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดโ้ดยตั้งใจ หรือโดยบงัเอิญก็ตาม กรมธนารักษเ์ป็นหน่วยงานทางราชการสามารถรับราชการหรือ

ปฏิบติังานไดเ้ป็นระยะเวลานานกว่าภาคเอกชน เพราะงานราชการไม่มีคาํว่าขาดทุนจนต้องเลิกกิจการ แต่งาน

เอกชนมีความเส่ียงเลิกกิจการเพราะไม่มีเงินลงทุนต่อก็ตอ้งปลดพนกังานทั้งหมด จึงตอ้งหางานใหม่ แต่งานราชการ

อยูไ่ดถึ้งเกษียณราชการ ไม่ตอ้งกลวัถูกไล่ออก ถา้ไม่ไดท้าํผิดวินยัอะไรท่ีร้ายแรงมาก ซ่ึงเป็นจุดเด่นของการทาํงาน

ในภาคราชการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นความมัน่คงและการยอมรับในการทาํงานในดา้นน้ี ทาํให้มัน่ใจได้

ว่าจะดาํเนินชีวิตอยู่รอดไดอ้ย่างปกติสุข และสามารถเก็บรักษาส่ิงนั้นไวไ้ดอ้ย่างย ัง่ยืน เจา้หน้าท่ีในส่วนประเมิน

ราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ จึงพร้อมท่ีจะทุ่มเทให้กับการทาํงานซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน        

ไปในทางทิศทางบวก ตามท่ีงานวิจยั ณฐัวฒัน์ เป็งวนัปลูก (2560) กล่าวถึง โทมสั ฮาร์เรล (Harrell, 1964 : 260 – 273)   

  3.2 ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วน

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐาน 

เพื่อใหเ้ร่ิมปรับตวัในการทาํงานไดดี้ ในเร่ืองวฒันธรรมองคก์ร ระบบ ระเบียบ ตลอดจนความรู้เบ้ืองตน้ต่าง ๆ หรือ

สําหรับพนกังานใหม่ท่ีเคยผ่านงานมาแลว้ ควรเน้นไปท่ีการฝึกอบรมเร่ืองงานเลยเพื่อให้พร้อมทาํงานให้เร็วท่ีสุด 

และการฝึกอบรมพนกังานใหม่ท่ียา้ยหน่วยงานภายในองคก์ร อาจมุ่งไปท่ีเร่ืองการฝึกทกัษะในการทาํงานโดยตรง 

ตามคาํกล่าวของวรัญญา วรรณกุล (2556) 
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  3.3 ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี   

ในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าการสนับสนุนดา้นการสรรหาบุคลากร         

เป็นอย่างดี สนับสนุนดา้นงบประมาณ ดา้นอุปกรณ์และวสัดุท่ีใช้ในการปฏิบติังานให้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

เพื่อสร้างความพร้อมสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถึงจดัหาเทคโนโลยีท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังาน

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อมรรัตน์ จนัทร์เกตุ (2560) และสอดคลอ้งกบัศศินันท์ ทิพยโ์อสถ (2556) ไดก้ล่าวถึง

แนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger et al, 1986)   

  3.4 ดา้นการฝึกอบรมหลงัเขา้ทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วน

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ ์ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การฝึกการปฏิบติังานจริง โดยมีผูช้าํนาญงานนั้น

เป็นครูฝึก คอยดูแลการฝึกงานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงการฝึกอบรมแบบ On the Job Training เช่นการสอน  

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางดา้นภูมิศาสตร์ การศึกษาดูงาน การสัมมนาเชิงวิชาเก่ียวเก่ียวกบัการประเมินราคา

ทรัพยสิ์น จะทาํให้เจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ

กระบวนการการทาํงานซ่ึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานไปในทางทิศทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุรัชนี เคนสุโพธ์ิ (2560)   

 

ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของ

กรมธนารักษพ์บว่า ปัจจยัดา้นความมัน่คงและการยอมรับในการทาํงาน ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน ดา้นการ

รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และด้านการฝึกอบรมหลงัเขา้ทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษโ์ดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นความแม่นยาํ

ของราคาประเมินทรัพยสิ์นตามมูลค่าทางบญัชีและดา้นการไดรั้บความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง เป็นธรรมเพื่อใช้

ราคาประเมินทรัพยสิ์นในการจดัเก็บภาษีและการทาํนิติกรรมใด ๆ จากราคาประเมินทรัพยสิ์น ดงันั้น จึงควรพฒันา 

และสนับสนุนด้านความมั่นคงและการยอมรับในการทาํงาน โดยการเพิ่มความมั่นคงให้กับหน่วย การปรับ

แนวความคิดและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นมีโครงการศูนยบ์ริหาร

จดัการราคาประเมินทรัพยสิ์นแห่งชาติ (National Property Valuation Management Center: NPVMC) เพื่อเผยแพร่

ราคาประเมินอสังหาริมทรัยท่ี์อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อใชใ้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรม และเพื่อใช้

เป็นฐานคาํนวณภาษีตามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 การจดัตั้งศูนยด์งักล่าวเพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และการ

ยอมรับในการทาํงานเช่นมีการบนัทึกเสนอคณะกรรมการกาํหนดตาํแหน่งระดบัสูงของกระทรวงการคลงั เร่ือง 

แผนการกาํหนดตาํแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเป็นระดบัสูงขึ้นของกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณพ.ศ. 

2562-2564 ดา้นการฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน โดยการปรับเปล่ียนหลกัสูตรปฐมนิเทศ มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร

และผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับพนักงานใหม่ทุกคน โดยปกติเน้ือหาส่วนน้ีจะรับผิดชอบ          

โดยเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ควรจัดทาํในรูปแบบคู่มือพนักงาน โดยจะอธิบายเก่ียวกับ

นโยบาย ระเบียบปฏิบติั สิทธิประโยชน์ นอกจากน้ี เน้ือหาการปฐมนิเทศอาจจะเก่ียวขอ้งกับวิธีการปฏิบติังาน 
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แนวคิด ทศันคติท่ีเหมาะสม วิธีการปรับตวัให้เช้ากบัองค์กรเพื่อการสร้างทศันคติชิงบวกและปลูกฝังวฒันธรรม

องคก์รให้พนกังานใหม่ ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ โดยการสร้างและส่งเสริมความคิดของเจา้หน้าท่ี  

ในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษท่ี์ว่า องคก์รตระหนกัรู้และให้ความสําคญัเพื่อเพิ่มการปฏิบติังาน 

เช่นจดัหาเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์ซ่ึงมีความเหมาะสมกบังาน อุปกรณ์และวสัดุ

จาํนวนมากเพียงพอและเทคโนโลยท่ีีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีดีทั้งต่อเจา้หน้าท่ีใน

ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษใ์นแง่ของการมีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้นและต่อองคก์ารในแง่

ของการมีการปฏิบติังานท่ีดีขึ้น และด้านการฝึกอบรมหลังเขา้ทาํงาน เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ทาํให้องคก์ารจาํเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากร

มนุษยใ์หท้นักบัการเปล่ียนแปลงกบัส่ิงใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั องคก์ารจึงตอ้งมีความจาํเป็นในการทรัพยากรมนุษย ์คอื มี

การปรับเปล่ียนระบบงานหรือวิธีการทาํงาน เพ่ือใหร้องรับกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร

ใหม่ ๆ จึงจาํเป็นมีการพฒันาเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะความสามารถให้กบัเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของ

กรมธนารักษอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผลประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของ

กรมธนารักษเ์ป็นไปในทิศทางเชิงบวก เพื่อใหก้ารทาํงานราบร่ืนและบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ท่ีอาจจะมีผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี         

ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ เน่ืองจากงานการประเมินราคาทรัพย์สินนั้ นเป็นงานท่ี

ประกอบดว้ยสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

และทางด้านเทคโนโลยีการพฒันาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีช่วยในการประเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นต้น ซ่ึงตวัแปร

ดังกล่าวน้ีย ังไม่ได้ศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี จึงควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษต่์อไปในอนาคต 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะจา้หน้าท่ีในส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นของกรมธนารักษ์เท่านั้น    

ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้ง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

องคก์รอิสระ และราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหท้ราบความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

3. ควรมีการทดสอบนาํสถิติอ่ืนมาใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลในการ

วิจยัน้ี เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายแตกต่าง รวมถึงการศึกษาในเชิงการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อทาํ

ความเขา้ใจในระดบัลึกซ้ึง ไดรั้บขอ้เทจ็จริงจากผูต้อบ และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
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