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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร
สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มาและเพื่อเปรี ยบเทียบระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ และฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน โดยการวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาความคิดเห็น จานวน 100 คน ซึ่ งได้มา
จากวิธีการเก็บตัวอย่างโดยแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ส าหรั บ ค่า เฉลี่ ย แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานบุ คลากรส านักงาน
สรรพากรพื้นที่นครราชสี มา ที่อยูใ่ นระดับสู ง คือ ด้านความสาเร็ จ และด้านลักษณะงานที่ทา
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากร
พื้นที่นครราชสี มากับข้อมูลส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ในทุกด้าน คือ ด้านความสาเร็ จ ด้านความก้าวหน้า ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ในด้านความสาเร็ จ ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ และ
ด้านลักษณะงานที่ทา ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ นความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ภูมหิ ลัง
โดยทัว่ ไปการบริ หารงานในองค์การต่างๆ จาเป็ นที่จะต้องคานึ งถึงองค์ประกอบที่สาคัญ2
ประการด้วยกัน คือ งาน และ คน องค์ประกอบแรก คือ งาน ภารกิ จที่จะต้องกระทาให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ และยังรวมไปถึงการจัดระบบงาน เพื่อให้สามารถกระทาตามวัตถุประสงค์น้ นั ได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ส่ ว นองค์ป ระกอบที่ ส อง คื อ คน ได้แ ก่ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสม และมีจานวนเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้
การที่ บุ ค คลจะปฏิ บ ั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลนั้ น ขึ้ นอยู่ ก ั บ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น ด้านความรู ้ ความสามารถ จริ ยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้ ยงั มี
องค์ป ระกอบที่ มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่า งยิ่ ง อี ก อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ ความพอใจและแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรบุคคลที่มีความพอใจและมีแรงจูงใจในการทางานจะมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
และผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ระดับแรงจูงใจ
ความรู ้ ความสามารถหรื อลักษณะส่ วนตัว และความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ของตน ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารองค์การจะต้องรู้จกั วิธีสร้างภาวะกระตุน้ หรื อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจ
ในการทางานให้เกิ ดขึ้ น ซึ่ งก็คือการสร้ างแรงจูงใจให้แก่บุคคลในองค์การ เพื่อการโน้มน้าวจิตใจ
ของบุคคลให้เกิ ดความรัก ความผูกพัน ร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิ บตั ิงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทความรู ้
ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้กบั งานในหน้าที่อย่างจริ งจัง และให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนที่มี
ต่ อ หน่ ว ยงาน และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต นเองมี ต่ อ งานในหน้า ที่ จึ ง กล่ า วได้ว่า แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ของบุคคลในองค์การมีผลต่อความสาเร็ จของงาน และองค์การหากบุคลากรในองค์การ
ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ก็จะเป็ นมูลเหตุที่ทาให้ขาดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน มี ก ารขาดงานลาออกจากงาน หรื ออาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาต่ า ง ๆ ตามมาได้ แต่ ใ นทาง
ตรงกันข้ามแล้ว หากบุคคลมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานสู ง ย่อมจะมีความรู ้สึกที่ดี
ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านส่ ง ผลท าให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานจะช่วยก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ที่เกื้อกูล ต่อการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานหลายประการ
คือ มีความสนใจศรัทธาและเชื่อมัน่ หน่วยงานมีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน ให้ความร่ วมมือ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา มีความเสี ยสละ และรับมอบงานอย่างเต็มความสามารถ (Steer and Porter 1977 :
211)
แรงจูงใจจะเป็ นพลังที่ช้ ี และผลักดันไปสู่ เป้ าหมายของการทางาน ซึ่ งเป้ าหมายของสถาน
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก็คือ ผลผลิตการขายสิ นค้าและการขายบริ การในการแข่งขันเชิ ง
ธุ รกิจโรงงานอุตสาหกรรมจาเป็ นต้องเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต เพื่อที่จะได้ราคาในการ
ขายสิ น ค้า และได้ต้น ทุ น ต่ า นั่น คื อ การได้ม าซึ่ งก าไร สิ่ ง หนึ่ งที่ อ งค์ ก ารจะท าได้คื อ การเพิ่ ม
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ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน องค์ประกอบที่มีผลต่อการทางาน ก็คือแรงจูงใจในการ
ทางาน (Motivation at Work) จากงานวิจยั พบว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทางานสู ง โดยเฉพาะ
แรงจูงใจที่เกิ ดจากปั จจัยภายในตัวพนักงานเอง ซึ่ งจะทางานได้ดีและมีประสิ ทธิ ภาพสู งตามไปด้วย
(ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2544: 111)
ในบรรดาทรั พยากรการบริ หาร 4 อย่าง ซึ่ งได้แก่ บุ คลากร (Man) เงิ น (Money) อุปกรณ์
(Material) และการบริ หารการจัดการ (Management) นั้น บุคลากรหรื อทรัพยากรมนุ ษย์ ถือว่าเป็ นปั จจัยที่
สาคัญที่สุด เพราะบุคลากรนั้นเป็ นผูก้ าหนด เป็ นผูจ้ ดั หาและใช้ทรัพยากรบริ หารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ น เงิ น
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ภายในสานักงานและเป็ นผูบ้ ริ หารผูจ้ ดั การที่ จะทาให้องค์การอยู่รอดและ
ก้าวหน้าในระบบการแข่ งขันและภาวะเศรษฐกิ จที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอจะเห็ นได้ว่าหากขาด
บุ คลากร หรื อบุ คลากรไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการท างานหรื อไม่ มี ความเหมาะสมกับงานที่ ท า การ
ดาเนิ นงานนั้นนอกจากจะไม่อาจดาเนิ นการให้บรรลุ ผลสาเร็ จไปด้วยดี แล้วแต่กลับจะทาให้เกิ ดความ
สิ้ นเปลืองสู ญเสี ยในการทางานมากยิง่ ขึ้น (พรนพ พุกกะพันธุ์ 2544: 3)
แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นทางเลื อกที่ทุกคนต้องการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรื อผล
การปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานที่ มีปั ญหา โดยหลักพื้ นฐานของแรงจู งใจที่ มีป ระสิ ท ธิ ผลนั้นได้ถู ก
อธิ บายไว้วา่ แรงจูงใจ “ภายนอก” เช่น ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และห้องทางานอันหรู หรานั้นไม่ได้ทา
ให้คนขยันทางานมากขึ้นหรื อทาให้คนฉลาดหลักแหลมขึ้นเสมอไป หรื อถึงแม้วา่ จะทาได้แต่ผลใน
ทางบวกที่เกิดขึ้นนั้นก็อยูไ่ ด้ไม่นาน ทาไมจึงเป็ นอย่างนั้น คาตอบก็คือ เพราะว่าพวกเราส่ วนใหญ่ถูก
จูงใจด้วยรางวัล “ภายใน” กันเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างเช่น งานที่น่าสนใจและมีความท้าทายโอกาสใน
การบรรลุ ค วามส าเร็ จ และการเติ บ โตด้วยการมี ค วามรั บ ผิดชอบที่ เพิ่ ม ขึ้ น ปั จจัย ภายในเหล่ า นี้
ตอบสนองความต้องการที่ฝังลึกของบุคคล ในการเติบโตและการประสบความสาเร็ จ (Luecke and
Barlett 2548 : 466, อ้างถึงใน ณัฐยา สิ นตระการผล 2548 : 208-209)
แรงจูงใจมาจากฐานคติที่ว่า โดยทัว่ ไปแล้วบุคคลอาจมิได้ทางานเต็มที่ตามความสามารถ
เท่าที่ตนมีอยู่เสมอไป ซึ่ งเหล่านี้ เป็ นผลมาจากแรงจูงใจของบุคคลนั้นๆ โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานจะมีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่แน่ นอน ระดับในการทางานจะสม่าเสมอและมีผลการ
ปฏิบตั ิงานสู งกว่าบุคคลที่ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จึงควรจะกล่าวได้อย่างยิ่งว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานเปรี ยบเสมือนพลังกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมแต่ละบุคคลได้ใช้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานไปในทิศทางที่จะนาไปสู่ เป้ าหมาย (สุ ริยะ เจียมประชานรากร 2549: 94-95)
แรงจู ง ใจถื อเป็ นปั จจัยที่ เป็ นตัวกาหนดวิถี ก ารดาเนิ นชี วิตประจาวัน ของบุ คคล และยัง
รวมถึ งพฤติกรรมที่คนใช้ในการตอบสนองต่อสรรพสิ่ งที่อยูร่ อบตัวนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการตอบตกลง
เข้าร่ วมโครงการที่มีความเสี่ ยงสู ง การหัวเราะชอบใจ การพักผ่อนหย่อนใจหรื อการซึ มเศร้า การที่
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แรงจูงใจ (Motivation) เป็ น “พลังจากภายในตัวคนที่กระตุน้ ให้คนใช้ความพยายาม (Effort) ยืนหยัด
(Persistence) และกาหนดทิศทางเชิงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง” ดังนั้นแรงจูงใจ ของบุคลากรจึงมี
ผลต่ อผลงานองค์ก าร และถื อเป็ นงานส่ วนหนึ่ งของผูจ้ ดั การที่ จะต้องจู ง ใจบุ ค ลากรในองค์ก าร
เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมายด้วยดี ในการศึกษาแรงจูงใจช่วยให้ผจู้ ดั การทาความเข้าใจถึง
ปั จจัยที่เป็ นแรงกระตุน้ ให้บุคลากรใช้ความพยายามกระทาการอย่างหนึ่ ง และสาเหตุที่บุคลากรยืน
หยัดในการกระทาในสิ่ งนั้นๆ อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ ตลอดจนช่วยในการอธิ บายถึงทิศทางเชิ ง
พฤติกรรมที่บุคลากรใช้ในการประพฤติปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อแรงกระตุน้ (อานาจ ธี ระวนิช 2550
: 127)
จากความส าคัญ ของแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านดัง กล่ า ว จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ผูบ้ ริ ห ารใน
องค์การต่างๆ พยายามจะดาเนิ นการหลายประการที่มุ่งจะยกระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของ
บุคคลากรในองค์การให้สูงขึ้น โดยคาดหมายว่าการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน หรื อการ
ยกระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ก ารของตน น่ า จะมี ผ ลท าให้ อ งค์ก าร
ดาเนิ นงานไปด้วยความราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มประสิ ทธิ ผลต่อองค์การดี ยิ่งขึ้นการจัดเก็บ
ภาษีอากร เป็ นวิธีการอย่างหนึ่ งของรัฐทุกรัฐในโลกเพื่อสร้างรายได้ให้กบั รัฐและนารายได้จากภาษี
อากรที่ รัฐจัดเก็ บได้ไปใช้จ่า ยในด้า นต่ า งๆ อาทิ ด้านสาธารณู ปโภคหรื อบริ ก ารสาธารณะ ด้า น
สาธารณสุ ข หรื อกิ จการเกี่ ย วกับการป้ องกัน การบ าบัดโรค การรั ก ษาและส่ ง เสริ มสุ ข ภาพของ
ประชาชน ด้า นป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหา สาธารณภัย หรื อภัย ที่ เกิ ดแก่ ป ระชาชน ไม่ ว่า เกิ ดจาก
ธรรมชาติหรื อมี ผูท้ าให้เกิ ดขึ้น ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดอันตรายแก่ชีวิตและร่ างกายของประชาชนสร้ าง
สาธารณสถาน หรื อ สถานที่ ใ ดๆ ซึ่ งประชาชนมี ค วามชอบธรรมที่ จะเข้าไปได้ส ร้ างและบ ารุ ง
สาธารณะสมบัติ หรื อทรัพย์สินส่ วนรวมของประชาชน ซึ่ งเป็ นทรัพย์สินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
และทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ นอกจากนี้ รัฐยังนารายได้จากภาษีอากรไป
ใช้จ่ายในงบประมาณประจาปี รายจ่ายของ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อาเภอ และราชการบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่ นต่ างๆ ค่ า เงิ นเดื อนของข้า ราชการ อุ ดหนุ นค่า การศึ กษาและค่า รั กษาพยาบาลให้แก่
ประชาชน ส่ งเสริ มการเกษตร การอุตสาหกรรม การสื่ อสาร การพลังงาน การพาณิ ชย์ ตลอดจนใช้
จ่ายในกิ จการของกองทัพในการป้ องกันประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งแสดงให้เห็ นได้ว่ารั ฐนาภาษีอากรที่
จัดเก็บได้คืนกลับให้แก่ประชาชนในด้านบริ การสาธารณะต่างๆ (นคร ชิตเดชะ 2546: 1)
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ที่กรมสรรพากรจัดเก็บได้มากที่สุดตามสถิ ติหลายปี ที่ผา่ น
มา คือ ภาษี ทางอ้อม เช่ น ภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ส่ วนภาษีทางตรง เช่ น ภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้นอ้ ยกว่าซึ่ งแตกต่างกับประเทศที่พฒั นาแล้วที่จะ
เก็บภาษีทางตรงได้มากกว่าภาษีทางอ้อม แต่ภาษีทางตรงนับได้วา่ มีความสาคัญต่อการอานวยรายได้
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ให้แก่ประเทศมาก และในขณะเดี ยวกันก็เป็ นปั ญหาต่อการจัดเก็บภาษีเช่ นกัน เพราะจานวนผูเ้ สี ย
ภาษีทางตรงมีมากและหลายระดับ มีท้ งั ผูท้ ี่ไม่เข้าใจในระบบภาษีเลยจนถึงผูท้ ี่เข้าใจในระบบภาษีดี
มาก ถึงขั้นสามารถวางแผนการเสี ยภาษีให้แก่กิจการของตน ประกอบกับจานวนเจ้าหน้าที่สรรพากร
ที่ ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ก ากับ ดู แ ล และคอยอานวยความสะดวกในการเสี ย ภาษี มี ค่ อ นข้า งน้อ ยมากเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับจานวนผูม้ าใช้บริ การ จึงเป็ นหน้าที่ของสรรพากรที่จะต้องใช้มาตรการต่างๆ ในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และสร้างจิตสานึกในการเสี ยภาษี ให้ผเู้ สี ยภาษีได้ปฏิบตั ิหน้าที่
เสี ยภาษีให้แก่รัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน ให้มากที่สุดโดยให้ผเู ้ สี ยภาษีได้ทราบถึ งหน้าที่ในการเสี ย
ภาษี
ในปี งบประมาณ 2550 กรมสรรพากรได้รับเป้ าหมายการจัดเก็บภาษี จานวน 1,141,000 ล้าน
บาท (ตามเอกสารงบประมาณ) สู งกว่าผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 7.9 (ผลการ
จัดเก็บภาษีท้ งั ปี จานวน 1,057,326.824 ล้านบาท) นับว่าเป็ นเป้ าหมายการจัดเก็บที่สูงภายใต้ สภาวะ
การเมืองที่ยงั ไม่มีเสถียรภาพอันเป็ นผลต่อเนื่ องมาจากปี งบประมาณ 2549 ซึ่ งส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่
ของภาคเอกชนและผู ้บ ริ โ ภคอัน เป็ นปั จ จัย พื้ น ฐานส าคัญ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การจัด เก็ บ ภาษี นอกจากนี้
ภาพลักษณ์องค์กรก็ได้รับผลกระทบตามมาด้วย ซึ่ งเป็ นปั จจัย สาคัญ และท้าทายต่อการดาเนิ นงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2550 นี้เป็ นอย่างยิง่ (กรมสรรพากร 2550 : 1)
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้การจัดเก็บภาษีซ่ ึ งเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน และจากที่
กรมสรรพากรเป็ นหน่วยงานที่จดั หารายได้ให้ประเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวพัน
กับบุคคลจานวนมากไม่วา่ จะเป็ นคนในชาติ หรื อชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิ จการ มีความเสี่ ยง
ในการทางาน เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ผลสาเร็ จ บุคลากรจึงมีความต้องการแรงจูงใจ ในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรสานักงาน
สรรพากรพื้นที่ นครราชสี มา ดังกล่ าวข้างต้น อาจจะทาให้การปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรสานักงาน
สรรพากรพื้นที่ นครราชสี มา ขาดประสิ ทธิ ภาพ ในการปฏิ บตั ิงานได้และทาให้เกิ ดปั ญหาในการ
บริ หารจัดการ และจากการที่นกั จิตวิทยาได้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ พบว่า คนที่มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานสู ง จะมีความพยายามที่จะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้สาเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความ
ภูมิใจ เมื่อสิ่ งที่กระทาประสบความสาเร็ จ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุ คลากรสานัก งานสรรพากรพื้นที่ นครราชสี มา เพื่อจะนาผลการศึ กษาค้นคว้าใช้เป็ นข้อมูล
สารสนเทศ และเพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งนาไปวางแผนปรับปรุ งระบบการ
บริ หารงานบุ คคลของหน่ วยงาน เพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุ ค ลากรในสั งกัด และ
เสริ มสร้างแรงจูงในในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลกรในสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากร ส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่
นครราชสี มา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักงานสรรพากร
พื้ น ที่ น ครราชสี ม า จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส รายได้ และฝ่ ายที่
ปฏิบตั ิงาน

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในสานักงานสรรพากรพื้นที่
นครราชสี มา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรจาก (1) ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (2)
ฝ่ ายกฎหมายและเร่ งรัดภาษีอากรค้าง (3) ฝ่ ายวางแผนและประเมินผล (4) ส่ วนกากับดูแลผูเ้ สี ยภาษี
และ (5) ฝ่ ายกรรมวิธีและคืนภาษี เนื่องจากระยะเวลาจากัดจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน โดยใช้
วิธีการเลือกเก็บตัวอย่างโดยแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของผู ้ก รอกแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ น
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา ซึ่ งแบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นรู ปแบบ
ของการให้ช่วงคาตอบ โดยให้ผตู ้ อบเลื อกคาตอบที่เป็ นจริ ง โดยสอบถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ นบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านในส านัก งาน
สรรพากรพื้นที่นครราชสี มา โดยใช้ทฤษฎีของการจูงใจที่เกี่ยวข้องกัน จากนักวิชาการหลายท่านที่
ได้ศึกษาไว้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน
1. ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
2. ฝ่ ายกฎหมายและเร่ งรัดภาษีอากรค้าง
3. ฝ่ ายวางแผนและประเมินผล
4. ส่ วนกากับดูแลผูเ้ สี ยภาษี
5. ฝ่ ายกรรมวิธีและคืนภาษี
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ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล
1. ดาเนิ นการศึกษาข้อมูลจาก ตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ น ามาเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ ท าการวิ จ ัย และใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สร้างคานิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง
คาถามของแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่ างให้ครอบคลุมเนื้ อหา แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อแก้ไขปรับปรุ ง แก้ไขตามความเหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบความเหมาะสมของ
การใช้ภาษา (Wording) ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขเบื้องต้น
5. นาแบบสอบถามที่ปรบปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษาสาระนิ พนธ์
นาไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
6. ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของภาษา นามาหาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม ปรับปรุ ง แก้ไข และนาเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาสาระนิพนธ์อีกครั้ง
7. นาแบบสอบถามที่ ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
บุคลากรของสรรพากรพื้นที่ 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
8. หาค่า ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยวิธีก ารหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ Alpha
Coefficient ตามวิธีของ Cronbach
9. นาแบบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบและทดลองใช้แล้ว เสนอต่ อคณะกรรมการที่
ปรึ กษาสาระนิ พนธ์อีกครั้ง จัดทาเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

สรุปผล
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลผู ้ต อบแบบสอบถามประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสานัก งานสรรพากรพื้ นที่ นครราชสี ม า พบว่า
บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 36 - 45 ปี มีสถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป และปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว่ ไป
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากร
พื้นที่นครราชสี มา ด้านความสาเร็ จ ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา
ด้านความรับผิดชอบ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่
นครราชสี มา โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน บุคลากรสานักงานสรรพากร
พื้นที่ นครราชสี มา มี ค่าเฉลี่ ยในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย=3.67, S.D.= 0.56) เรี ยงได้ดงั นี้ คื อ ด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย=3.86, S.D.= 0.51) ด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ ย=3.84, S.D.= 0.60) ด้าน
ความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย=3.65, S.D.= 0.59) และด้านการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ ย=3.52, S.D.= 0.60)
ตามล าดั บ ส าหรั บ ค่ า เฉลี่ ย แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน บุ ค ลากรส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
นครราชสี มา ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ และด้านลักษณะงานที่ทา (ค่าเฉลี่ย=3.48, S.D.= 0.552)
ด้านความสาเร็ จ โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่ นครราชสี มา มี
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย=3.56, S.D.= 0.59) และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา
ได้รับบาเหน็จความดีความชอบตามความรู ้ความสามารถและความสาเร็ จในงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ที่มากกว่าประเด็นอื่น (ค่าเฉลี่ ย=3.81, S.D.= 0.81) รองลงมา คือ ได้พฒั นาจุดเด่นของตนในการ
ปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย=3.58, S.D.= 0.79) ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้สาเร็ จอย่างต่อเนื่ อง
(ค่าเฉลี่ย=3.52, S.D.= 0.77) แต่สาหรับ ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและทันเวลา มีค่าเฉลี่ย
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.48, S.D.= 0.82) และ ปรารถนาที่จะทา
ให้งานสาเร็ จอย่างมีคุณภาพและสู งกว่ามาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย=3.44, S.D.= 0.87)
ด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา มี
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย=3.84, S.D.= 0.60) และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็ น ค าถาม พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน ของบุ ค ลากรส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
นครราชสี มา คือมีโอกาสก้าวหน้าในการทางานมากกว่าหน่วยงานอื่น (ค่าเฉลี่ย=4.14, S.D.= 0.80)
รองลงมา คือ มีระบบการประเมินผลงานที่ชดั เจน (ค่าเฉลี่ย=3.99, S.D.= 0.84) มีโอกาสเปลี่ยนสาย
งาน (ค่าเฉลี่ย=3.90, S.D.= 0.76) มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งตามความสามารถ (ค่าเฉลี่ย=3.89, S.D.=
0.84) ได้รับการประเมินผลงานจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย=3.83, S.D.= 0.87) มี
โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ ย=3.82, S.D.= 0.82) ต้องการทางานกับหน่ วยงานจน
เกษียณอายุ (ค่าเฉลี่ ย=3.81, S.D.= 0.85) และมี โอกาสได้เข้ารั บการอบรมที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย=3.71, S.D.= 0.86) แต่สาหรับ มีโอกาสที่จะได้รับเงิ นค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิงานสู งขึ้นมีค่าเฉลี่ยปานกลางน้อยกว่าประเด็นอื่น (ค่าเฉลี่ย=3.49, S.D.= 1.0)
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ด้านการยอมรับนับถือโดยภาพรวม พบว่า บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา
มีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย=3.52, S.D.= 0.60) และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถาม พบว่า บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา ข้อผูบ้ ริ หารมอบหมายงานที่
สาคัญให้ท่านทา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่มากกว่าประเด็นอื่น (ค่าเฉลี่ย=3.81, S.D.= 0.89) รองลงมา
คื อ ได้เ ป็ นแบบอย่า งในการปฏิ บ ตั ิ ง านภายในหน่ วยงาน (ค่ า เฉลี่ ย =3.67, S.D.= 0.98) ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านของท่ า นเป็ นที่ ย อมรั บ ของเพื่ อ นร่ ว มงาน (ค่ า เฉลี่ ย =3.51, S.D.= 0.97) แต่ ส าหรั บ
บุคคลภายนอกให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (ค่า เฉลี่ ย =3.37, S.D.= 0.84) รองลงมา คือ รู ้ สึก ว่าการปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานนี้ มีเกี ย รติ
(ค่าเฉลี่ย=3.33, S.D.= 0.97) และได้เป็ นพนักงานดีเด่น (ค่าเฉลี่ย=3.15, S.D.= 0.86) ตามลาดับ
ด้านลักษณะงานที่ทา โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา มี
ค่าเฉลี่ ยแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับปานกลาง (ค่า เฉลี่ ย=3.48, S.D.= 0.52) และเมื่ อ
พิจารณารายประเด็นคาถาม พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานด้านลักษณะงานที่ทาของบุคลากร
สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา มีการกาหนดรายละเอียดของงานที่ชดั เจนและปริ มาณงานที่
เหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่มากกว่าประเด็นอื่น (ค่าเฉลี่ย=3.45, S.D.= 0.72) มีการวางแผนและ
การดาเนิ นการตามแผนที่วางไว้ (ค่าเฉลี่ ย=3.41, S.D.= 0.69) มีระบบเพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย=3.36, S.D.= 0.68) มีการประเมินการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่กาหนดและ
จัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ค่าเฉลี่ย=3.28, S.D.= 0.74) เลือกงานที่ตรงกับความสามารถของตนเอง
ได้ (ค่าเฉลี่ ย=3.26, S.D.= 0.82) และมีงานที่ทา้ ทายความสามารถอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ ย=3.17, S.D.=
0.95) แต่สาหรับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง คือ งานที่ปฏิบตั ิเป็ นงานที่เป็ น
ภารกิจสาคัญของหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย=3.91, S.D.= 0.64) รองลงมา คือ ท่านได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ จาก
งาน (ค่ า เฉลี่ ย =3.81, S.D.= 0.69) และได้รั บ มอบหมายงานตรงกับ ความรู ้ ค วามสามารถ
(ค่าเฉลี่ย=3.66, S.D.= 0.84) ตามลาดับ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ โดยภาพรวม พบว่ า ของบุ ค ลากรส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
นครราชสี มา อยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย=3.86, S.D.= 0.51) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม พบว่า
ของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา ต้องการแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานจาก การ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานตามได้ค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับที่มากกว่าประเด็นอื่น (ค่าเฉลี่ย=3.94, S.D.= 0.63) รองลงมา คือ ได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการปฏิ บตั ิงาน (ค่ าเฉลี่ ย=3.92, S.D.= 0.71) ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=3.88, S.D.= 0.69) ปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ข (ค่าเฉลี่ย=3.85, S.D.= 0.65) และ มี
อิสระในการวางแผนการทางาน (ค่าเฉลี่ย=3.81, S.D.= 0.66) และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
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ปฏิ บ ัติง านได้ มี แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านน้อ ยกว่า ประเด็ น อื่ น (ค่ า เฉลี่ ย =3.74, S.D.= 0.79)
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครราชสี มากับข้อมูลส่ วนบุคคล ในด้านความสาเร็ จ ด้านความก้าวหน้า ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านความรับผิดชอบ
ในภาพรวม และข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน และฝ่ ายที่ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน ในทุกด้าน คือ ด้านความสาเร็ จ
ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ ไม่
แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ค่าเฉลี่ย แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา ที่อยูใ่ น
ระดับสู ง คือ ด้านความสาเร็ จ และด้านลักษณะงานที่ทา สาหรับ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้า และด้านการยอมรับนับถือ อาจเป็ นเพราะว่า ใน
การปฏิบตั ิงานนั้น ซึ่ งเป็ นงานทางด้านบริ การ มีคุณค่าก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อสานักงานสรรพากร
พื้นที่ ซึ่ งบุคลากรก็ยงั รู ้สึกพอใจในการที่จะร่ วมมือกันปฏิบตั ิงาน และมีแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิงาน อัน
จะส่ งผลให้เห็ นคุณค่าของตนเองที่สามารถปฏิบตั ิงานนั้นได้ ก่อให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและ
องค์การ และภาระงานของแต่ละบุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบนั้นๆ ซึ่ งมีการกาหนดรายละเอียดของงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเมื่อความรับผิดชอบต่องานมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน จึงเป็ นการง่ายในการ
ปฏิบตั ิงาน เมื่องานที่ปฏิบตั ิมีคุณภาพ และประสบผลสาเร็ จจึงมีความจาเป็ นที่องค์การ จะต้องสร้าง
แรงจูงใจให้กบั บุคลากรในองค์การ ให้ร่วมกันทางานอย่างเข้มแข็ง ซึ่ งวิธีการสร้ างแรงจูงใจที่ดีน้ นั
จะเป็ นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้วย โดยการจูงใจให้เกิ ดความรู ้ สึกที่เป็ นเจ้าของ
และการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบร่ วมกัน พยายามสร้างสรรค์ให้เกิดความร่ วมมือในบรรดาของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งการให้ผรู ้ ่ วมงานได้มีส่วนร่ วม (Participation) ในการปฏิบตั ิงาน การกาหนด
วัตถุประสงค์ เกณฑ์ควบคุมงาน ตลอดจนการมีสิทธิ์ มีเสี ยงต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดความรักและหวง
แหนในงานและองค์กรของตนขึ้น อันจะเป็ นผลทาให้บุคลากรในองค์การมีสัมพันธ์อนั ดีต่อองค์กร
และหน่วยงาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บัญญัติ แสวงดี (2543: บทคัดย่อ) ศึกษา แรงจูงใจใน
การปฏิ บตั ิงานของข้าราชการพลเรื อนกับประสิ ทธิ ผลของสานักงานศึกษาธิ การ สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 12 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการพลเรื อน
ที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานศึกษาธิ การ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การเขตการศึกษา 12
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โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ มุกดาสนิท (2541:
บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่ วนบุคคล แรงจูงใจการรับรู ้บทบาทกับการ
ปฏิ บตั ิง านสาธารณสุ ขมูลฐานในเขตเมืองของบุคลากรสาธารณสุ ขเทศบาล พบว่า บุ คลากร
สาธารณสุ ขเทศบาลมีแรงจูงใจ การรับรู้บทบาท และการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานในเขตเมือง
อยูใ่ นระดับสู ง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วราภรณ์ คาเพชรดี (2552) ได้วิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร สานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานด้านการยอมรับนับ
ถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ระดับสู ง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นรายด้าน ด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ด้านความสาเร็ จในการ
ทางาน ด้านการยอมรับนับถือ โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนด้านลักษณะงาน
ที่ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง บุคลากรของสานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสถานภาพสมรส รายได้ และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนบุคลากรที่ฝ่ายปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านความรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ด้านความสาเร็ จ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ ยแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิ งาน บุ คลากรสานัก งานสรรพากรพื้นที่ นครราชสี มา มี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ ปานกลาง ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริพร โอฬารธรรมรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน กรณี ศึกษา บริ ษทั อดินพ จากัดพบว่า ระดับแรงจูงใจในการทางานในด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านผลตอบแทนในการทางาน และด้านความก้าวหน้าในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั อดินพ จากัด มีในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวราภรณ์ คาเพชรดี (2552) ได้วิจยั
เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่ อุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร สานักงานสรรพากรพื้นที่
อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
งานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ น
รายด้าน ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
ด้า นความสาเร็ จในการทางาน ด้านการยอมรั บ นับ ถื อ โดยมี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ใ น
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ระดับสู ง ส่ วนด้านลักษณะงานที่ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรปรี ยา เล็ก
ละมุด (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั คาสิ โอ (ประเทศไทย)
จากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในระดับสู ง จานวน8 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการนิเทศงานสู งสุ ด และด้าน
ความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรกช ใจซื่ อตรง (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั SCT จากัด ผลการศึกษา 1 พนักงานในระดับปฏิ บตั ิการส่ วนมากมีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความมัน่ คงในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก
ด้านความส าเร็ จ ค่าเฉลี่ ยแรงจู งใจในการปฏิ บ ตั ิ ง าน บุ ค ลากรส านัก งานสรรพากรพื้นที่
นครราชสี มา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวราภรณ์ คาเพชรดี (2552) ได้
วิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร สานักงานสรรพากรพื้นที่
อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
งานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ น
รายด้าน ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
ด้า นความสาเร็ จในการทางาน ด้านการยอมรั บ นับ ถื อ โดยมี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ใ น
ระดับสู ง ส่ วนด้านลักษณะงานที่ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กรกช ใจซื่ อตรง (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั SCT จากัด ผลการศึกษา 1. พนักงานในระดับปฏิบตั ิการส่ วนมากมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความมัน่ คงในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก
ด้านลักษณะงานที่ทา ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่
นครราชสี มา มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรณทิพย์ กาลธิ ยานันท์
(2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายบริ ก าร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
บริ การ มหาวิทยาลัยรามคาแหง อยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ คา
เพชรดี (2552) ได้วิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่
อุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร สานักงาน
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สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ
โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นรายด้าน ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งการงาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ โดยมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนด้านลักษณะงานที่ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากร
พื้นที่นครราชสี มา กับ ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน ในด้านความสาเร็ จ ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ คาเพชร
ดี (2552) ได้วจิ ยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรของสานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได้ และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนบุคลากรที่ฝ่ายปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านความรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รินทร์ แก้วชูฟอง(2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องความ พึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิง านของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนเขตชายแดน สานัก งานการปะถมศึกษา จังหวัดเลย
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัฒนา ศรี สม (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจ
ในการทางานและความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ของ
บริ ษทั ไบโอ คอนซู เมอร์ จากัด พบว่า พนักงานส่ งเสริ มการขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่มีอายุต่างกัน
ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ มุกดา
สนิ ท (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล แรงจูงใจการรับรู้
บทบาทกับการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐาน ในเขตเมืองของบุคลากรสาธารณสุ ขเทศบาล พบว่า
บุคลากรสาธารณสุ ขเทศบาลมีแรงจูงใจ การรับรู้บทบาทและการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานใน
เขตเมืองอยูใ่ นระดับสู ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ ทางาน ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐาน ในเขตเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติส่วนด้าน
อายุและด้านสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานในเขตเมือง
และงานวิจยั ของ เสาวรภย์ เรื องเทพ (2540: บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการสายธุ รการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลการวิจยั พบว่า และเมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
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ในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ถานภาพการสมรส อายุ
ราชการในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประสบการณ์ในการทางาน หน่ วยงานที่ปฏิบตั ิตาแหน่งทาง
ราชการ ระดับของตาแหน่ง ระยะทางในการเดินทางจากบ้านถึงมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวนบุตร
ธิ ดาที่อยูใ่ นความอุปการะและจานวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญเลิศ เถื่อนยืนยงค์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
สิ่ งจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัด
เชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้ให้ระดับความพอใจมาก ในปั จจัยจูงใจรวม
6 ด้านคือ ด้านนโยบายและการบริ หารของธนาคาร ด้านสภาพการทางานด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านสัมพันธภาพในการทางาน ด้านศักดิ์ศรี และอาชีพ และด้านผลสาเร็ จในการทางาน และมี
ความพอใจในระดับปานกลางอีก 3 ด้านคือ ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เพิ่มสาหรับพนักงาน
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางาน และด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน จากการทดสอบ
สมมติ ฐานพบว่าเงิ นเดื อน อายุการปฏิ บตั ิงาน และโอกาสความก้าวหน้าในการทางาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตลดา พัดเย็น (2543 : บทคัดย่อ)
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง : ศึกษากรณี กองตรวจคนเข้าเมือง
2ท่าอากาศยานกรุ งเทพ พบว่า อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัดประสบการณ์ และ
รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน และไม่สอดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อดุลย์ ทองแก้ว (2551 :บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและแรงจูงใจ
การปฏิ บตั ิงานของลูกจ้างชัว่ คราวโรงพยาบาลจิ ตเวชภาคตะวันออกเฉี ยง เหนื อ พบว่า ลู กจ้าง
ชัว่ คราวที่ ฝ่ายในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ด้าน
ลักษณะงานที่ทา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่
นครราชสี มา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในด้านลักษณะงานที่ทา ผูบ้ ริ หารสานักงานสรรพากร ควร
สนับสนุนหรื อสร้างโอกาสให้พนักงานได้มีงานที่ทา้ ทายความสามารถอยูเ่ สมอ และเลือกงานที่ตรง
กับความสามารถของตนเองได้ และมีการประเมินการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่กาหนดและจัดทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาแรงจูงใจกับปั จจัยอื่นๆ เช่น ความเครี ยด ความพึงพอใจ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการศึ กษาการสร้ างรู ปแบบในการปฏิ บตั ิงานที่จะเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. ควรทาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักงานสรรพากรพื้นที่ใน
เขตอื่ น เพื่ อที่ จะได้เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรว่า มี แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

