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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
สรรพากรพืน้ทีใ่นสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 มวีตัถุประสงคค์อื (1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพื้นที่ ในสงักัดส านักงาน
สรรพากรภาค 10 (2) เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพื้นที่  ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 กลุ่มตวัอย่างได้แก่
ขา้ราชการในหน่วยงานสรรพากรพื้นทีใ่นสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 จ านวน 400 คน ใชว้ิธแีจก
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี จบ
การศึกษาปรญิญาตร ีต าแหน่งงานในระดบัช านาญการ มรีะยะเวลาท างาน 16 ปีขึ้นไป และมอีตัรา
เงนิเดอืนตัง้แต่ 30,001 – 40,000 บาท (2) ระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทัง้ 4 ด้านคอื ด้านการมี
อทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา และดา้นการค านึงถงึ
ความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดบัมาก ส่วนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยดา้นคุณภาพและดา้นเวลา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด สว่นดา้นปรมิาณ อยู่ในระดบัมาก และยงั
พบว่าต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ า, ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน,สรรพากรพืน้ที,่สรรพากรภาค 10 

 

ABSTRACT 



 

 The study of leadership’s conditions that affect the personnel’s work performance in the 
organization of Area Revenue Department under the Regional Revenue Office 10, has the 
following objectives:  
 (1) To study the personal factors affecting the work performance of personnel in the Area 
Revenue Department under the Revenue Office Region 10  
 (2) To study the level of leadership changes that affect the work performance of 
personnel in the Area Revenue Department. The sample group consisted of 400 people. 
Questionnaire distribution method is used as a tool to collect data. The statistics used to 
analyze the data were frequency, mean, percentage, standard deviation. The hypothesis was 
tested using  Pearson's correlation coefficient. 
 The results of the study found that 
 (1) Most of the samples were female. In the age range between 41-50 years old, 
graduated with a bachelor's degree with work of professional position over 16 years or more, 
earning salary ranging from 30,001 – 40,000 baht 
 (2) The four aspects of transformational leadership are ideological influence, inspiration, 
intellectual stimulation and consideration of individuality are at a high level. As for the overall 
efficiency of the personnel, it is at a high level. In terms of quality and time, are at the highest 
level. Quantity part is at a high level. It was also found that different job positions affect work 
performance differently with the significant statistically at the level of 0.05. 
 
Keywords: Leadership, Work Performance, Area Revenue Department, Regional Revenue 
Office 10 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นสว่นราชการระดบักรม สงักดักระทรวงการคลงั 
มภีารกจิในการจดัเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษี เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมาย
อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เป็นรายได้ให้รฐับาล เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาประเทศ เป็นกลไกในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  โดยมวีสิยัทศัน์คอื “องคก์ารชัน้น าทีจ่ดัเกบ็ภาษอีย่างโปร่งใส  ดว้ยนวตักรรม
และบุคลากรคุณภาพ  เพือ่สรา้งเสถยีรภาพทางการคลงั เพือ่ใหส้ามารถจดัเกบ็ภาษไีดต้ามประมาณการ  
ยกระดบัการให้บริการและสร้างความสมคัรใจในการเสียภาษี และเสนอนโยบายทางภาษีอากรต่อ



กระทรวงการคลงั จากหน้าที่ดงักล่าวเมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ช่วง
ปลายปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564 ซึ่งการระบาดเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง สร้างผลกระทบในการ
ด ารงชวีติ  การท างาน ภาคธุรกจิต้องปรบัเปลีย่นรูปแบบการใหบ้รกิารเช่นรูปแบบการใหบ้รกิารและรบั
ช าระผ่านระบบออนไลน์ มีแพลตฟอร์มบริการดิจิทลั (Digital Service Platform) บนระบบออนไลน์
เกดิขึน้มากมาย ท าใหเ้ขา้ถงึสนิคา้และบรกิารต่างๆไดง้า่ยขึน้ สง่ผลใหก้ารจดัเกบ็ภาษขีองกรมสรรพากร
มคีวามยุ่งยากซบัซ้อนและมขีอ้จ ากดัมากขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการประกอบธุรกิจแบบ 
Digital Business ทีผู่ป้ระกอบการสามารถใหบ้รกิารไดทุ้กทีโ่ดยไม่ตอ้งมหีน้ารา้น  การรบัช าระค่าสนิคา้
และบรกิารได้หลากหลายช่องทาง ดงัจะเหน็ได้จากผลการจดัเก็บภาษใีนปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 
2563 - กนัยายน 2564) กรมสรรพากรจดัเก็บภาษีได้ต ่ากว่าประมาณการ 210,008 ล้านบาท หรอีคดิ
เป็นต ่ากว่าประมาณการรอ้ยละ 10.1 (www.thansettakij.com, 29 ต.ค.2564)  การจดัเกบ็ภาษหีรอืการ
ท างานในรปูแบบเดมิ  ย่อมไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได ้  

 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหนึ่งทีม่กีารปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัวกิฤตกิารแพร่ระบาดของโควดิ-19 
โดยมกีารวางแผนในเรื่องแนวทางเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการที่
รฐับาลก าหนด ดว้ยนโยบายจดัเก็บภาษตีรงเป้านโยบายตรงกลุ่มและบรกิารตรงใจ  ทีม่กีารขบัเคลื่อน
ภายใต้กลยุทธ์ D2RIVE ซึ่ง Digital Transformation เป็นเครื่องมอืส าคญัที่จะท าให้การด าเนินการตาม
กลยุทธ์ของกรมสรรพากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุง
กระบวนงาน ตามนโยบายการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ีและการใหบ้รกิารทีด่ ีเพื่อเพิม่ความ
สมคัรใจในการเสยีภาษ ีโดยน าเทคโนโลยมีาปรบัปรุง ปรบัใช้กบักระบวนงานที่รบัผดิชอบ  การจดัการ
และน าขอ้มูลมาวเิคราะหใ์นการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ  การวางแผนกลยุทธ์ในการจดัเกบ็ ส่งเสรมิการ
จดัเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมาย การสร้างและส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรในการสร้างนวตักรรม  การ
ขบัเคลื่อนสรรพากรคุณธรรม การพฒันาบุคลากรเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนด ีและท างานอย่างมคีวามสุข 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวข้ององคก์าร 

            การเพิม่ประสทิธภิาพคนและประสทิธผิลงาน  เป็นแนวทางหนึ่งทีก่รมสรรพากรน ามาใช ้ เพือ่
ปรบัปรุงกระบวนการท างาน  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมายได้ โดยให้
ความส าคญักบัผูน้ าและบุคลากรภายในองคก์ร  ซึง่ถอืว่าเป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัทีจ่ะน าพาองคก์รไปสู่
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 

            ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) จงึเป็นกุญแจหลกัทีม่คีวามส าคญั
ในการน าองคก์ารและพนักงานขององคก์ารใหส้ามารถปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งผลการ
ปฏบิตังิานทีด่ที าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าประสงคท์ีก่ าหนด  

http://www.thansettakij.com,29/


 ดังนั ้น กรมสรรพากรจึงควรสนับสนุนและให้ความส าคัญกับผู้น าที่มีภาวะผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรบัมือกับ
สถานการณ์ส าหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ไม่ว่าจะเป็น
รฐับาลหรอืประชาชนผูร้บับรกิาร จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพื้นที่ในสงักดั
ส านกังานสรรพากรภาค 10 เพือ่น าผลการศกึษาในครัง้นี้มาใชเ้ป็นแนวทางเพือ่การวางแผน สง่เสรมิและ
พฒันาบุคลากร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 2. เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

สมมติฐานของการท าวิจยั 

 1. ปัจจยัสว่นบุคคลสง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

          2. ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงสง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรตน้ คอื ปัจจยั สว่นบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาท างาน และอตัราเงนิเดอืน  สว่นปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า Bass and Avolio (1994) ประกอบดว้ย
ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้น
การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 

ตวัแปรตาม คอื แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน Peterson & Plowman (1989) 
ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ และดา้นเวลา  
2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่คอื ส านกังานสรรพากรพืน้ทีใ่นสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 10 
3. ขอบเขตดา้นประชากร ในการศกึษา บุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพืน้ทีใ่นสงักดัส านกังาน

สรรพากรภาค 10 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง  หมายถงึ  พฤตกิรรมหรอืความสามารถของบุคคลทีส่ามารถท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เกดิความพยายามทีจ่ะปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ  ตามแนวคดิของ Bass 
and Avolio (1994)  แบ่งระดบัภาวะผูน้ าเป็น 4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 



                 1. การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ (Idealized influence)  หมายถงึผูน้ าที่มพีฤตกิรรมที่ดี
เป็นแบบอย่างต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มวีสิยัทศัน์ มคีวามมัน่ใจและมุ่งมัน่ต่อเป้าหมาย 

                 2. การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration motivation) หมายถึง ผู้น าที่มองโลกในแง่ดี 
สามารถกระตุน้ จงูใจ สรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามพยายามในการปฏบิตังิาน  

                  3 .การกระต้นทางปัญญา ( Intellectual stimulation)  หมายถึง  ผู้น าที่ส่ ง เสริมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารบัรูปั้ญหา เรยีนรู ้และหาวธิแีกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ สง่เสรมิใหค้ดิรเิริม่สรา้งสรรค ์   

                  4. การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual consideration) หมายถงึ ผูน้ าทีป่ฏบิตัิ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ใส่ใจต่อความต้องการของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้เกยีรตแิละสนับสนุน มกีารมอบหมายงานที่ท้าทาย ส่งเสรมิให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามี
ความรบัผดิชอบทีส่งูขึน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  หมายถงึ  ความสามารถของบุคลากรในการปฏบิตังิานใหป้ระสบ
ผลส าเร็จตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย  โดยใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ในทุกด้านอย่างคุ้มค่า แต่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด  โดยพจิารณาจากคุณภาพ ปรมิาณของงานและเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน  ตามแนวคดิ
ของ (Peterson & Plowman) 

                    1.  คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง  ผลงานมคีวามถูกต้อง เรยีบร้อย ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานทีก่ าหนด 

                    2.  ปริมาณของงาน (Quantity)  หมายถึง ปริมาณผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย ขอ้ตกลง ตวัชีว้ดั ทีก่ าหนดไว้ 

                    3.  เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Working Time)  หมายถึง เวลาที่ใช้ด าเนินงานที่
เหมาะสมต่อการปฏบิตังิานตามแผนทีก่ าหนด เพือ่ใหเ้กดิผลส าเรจ็ของการท างาน 

      วิธีด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

         การวิจัยในครัง้นี้ผู้วิจัยทราบจ านวนของประชากรทัง้หมดคือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน อยู่ใน
หน่วยงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 10 ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง 
(Actual population) และได้เลือกระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ผู้วิจยัเลือกใช้สูตรการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ Taro Yamane (1973,p886) ในการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง  



 ในการศกึษาจากจ านวนประชากรทัง้หมด 1,668 คนใชสู้ตรในการค านวณแลว้ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
323 คน แต่เพือ่ใหผ้ลการศกึษามคีวามถูกตอ้งแม่นย าจงึก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Comrey and Lee (1992 แลว้ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified 
random sampling) ดว้ยการแบ่งประเภทของประชากรออกเป็นแต่ละพืน้ทีแ่ลว้จงึสุ่มตวัอย่างในแต่ละ
พืน้ที ่ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งไดเ้ป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 
วิธีการสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ดังนั ้นเมื่อสร้าง
แบบสอบถามเสรจ็สมบูรณ์แลว้ ผูศ้กึษาท าการทดสอบหาค่าความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ ดงันี้ 

                            3.3.2.1 น าแบบสอบถามฉบบัร่างทีเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นในด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหาความเที่ยงตรงตามโครงสร้างและ
ความเทีย่งตรงเชงิพยากรณ์ 

                             3.3.2.2 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจรงิทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 40 คน น ามาวเิคราะห์
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยต้องได้ความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึ่งในส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ดา้นภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.981 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.944 ถอืว่าค่าทีไ่ดเ้ป็นค่าทีม่คีวามเชื่อมัน่สามารถน าไปใชเ้กบ็
ขอ้มลูจรงิไดก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 

ผลการวิจยั 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50 มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.80 มกีารศกึษาในระดบั ปรญิญาตร ีจ านวน 301 
คน คดิเป็นร้อยละ 75.3 มตี าแหน่งงานในระดบัช านาญการ จ านวน 202 คน คดิเป็นร้อยละ 50.5 มี
ระยะเวลาท างาน 16 ปีขึน้ไป 292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73 และมอีตัราเงนิเดอืน 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5  



 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของบุคลากร
ในหน่วยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
ทัง้ 4 ดา้นคอื ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ (X̅ = 4.229) ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ (X̅ = 4.715) 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X̅ = 4.182) และดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล (X̅ = 4.170) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
หน่วยงานส านักงานสรรพากรพืน้ที ่ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ม ี2 ด้านคอื ด้านคุณภาพ (X̅ = 4.24, SD = 0.546) และด้านเวลา (X̅ = 4.24, SD = 0.568) รองลงมามี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก คอื ดา้นปรมิาณ (X̅ = 3.74, SD = 0.983)  

การทดสอบสมมติฐาน 

  งานวจิยันี้ได้ทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกบัการหาตวัแปรอสิระที่มอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม 
โดยใช้การวเิคราะห์สถิติการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตาม
รายละเอยีดตารางที ่5.1  

ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ตวัแปรอสิระ (X4)และ(X7) มคีวามเหมาะสมมากในการน ามาเป็นตวัแปรพยากรณ์ตวัแปรตาม 
(Y) มรีะดบัความสมัพนัธ์กนัสูง ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคณู อยู่ที ่0.550 (R = 0.550) และสามารถ
พยากรณ์ปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากร
พื้นที่ ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 คอื ร้อยละ 30.3 (R2 = 0.303 ) และค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทีก่ าหนด 

สมมตฐิาน 
ผลการทอสอบ
สมมตฐิาน 

ยอมรบั ปฏเิสธ 
1.ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  √ 
2.ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอายุ สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน   √ 
3.ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษา สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  √ 
4.ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นต าแหน่งงาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  √  
5.ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นระยะเวลาท างาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  √ 
6.ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอตัราเงนิเดอืน สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน   



7.ปัจจยัภาวะผูน้ าดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน  

√  

8.ปัจจยัภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิาน 

 √ 

9.ปัจจยัภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นทางปัญญา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิาน  

 √ 

10.ปัจจัยภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  

 √ 

 จากตารางที ่5.1 สามารถสรุปไดว้่าปัจจยัสว่นบุคคลดา้นต าแหน่งงานสง่ผลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 แต่
ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาท างานและอตัราเงนิเดอืน ไม่ส่งผลต่อประ
สิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปัจจัยภาวะผู้น าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ในสงักัดส านักงาน
สรรพากรภาค 10 ส่วนภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถงึ
ความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้ าทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงาน
ส านกังานสรรพากรพืน้ทีใ่นสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 10 สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัสว่นบุคคลส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงาน
ส านกังานสรรพากรพืน้ที ่ ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสงักัด
ส านักงานสรรพากรภาค 10 งานสอดคล้องกบังานวจิยัของอคัรนิทร์ พาฬเสวต (2546 : บทคดัย่อ) ที่
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานของพนักงาน บริษัท คาโอ อินดสัเตรยีล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ทีพ่บว่า พนักงานที่มรีะดบัต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ท างานที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคลด้าน เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา  ระยะเวลาท างาน และอตัราเงนิเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานที่ผู้วจิยัได้ตัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร
ของกรมสรรพากรในทุกสว่นงานตอ้งปฏบิตังิานภายใต้กฎหมายหลกัคอืประมวลรษัฎากร กฎหมายอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา ระเบยีบต่างๆของทางราชการ และ
แผนปฏบิตัริาชการ ซึ่งมกีารก าหนดคุณภาพ ปรมิาณ และเงื่อนไขด้านเวลา ไว้อย่างชดัเจน เนื่องจาก
กรมสรรพากรเป็นกรมจดัเก็บภาษีที่การท างานกระทบถงึบุคคลหรอืผู้มสี่วนได้เสยีในทุกส่วนทุกระดบั 
ดงันัน้การปฏิบตังิานของบุคลากรจึงต้องมมีาตรฐานเดียวกนั ยดึความถูกต้องตามหลกักฎหมายเป็น



ส าคญั จงึส่งผลใหบุ้คลากรไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา  ระยะเวลาท างาน และอตัราเงนิเดอืน 
ทีม่คีวามแตกต่างกนั สามารถปฏบิตังิานภายใตม้าตรฐานเดยีวกนัได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระมหา
คณาธิป จนัทร์สง่า (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานเขต ส านักงานเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนและ
ระยะเวลาท างานที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานไม่แตกต่างกนั มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
หน่วยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 10 พบว่า ปัจจยัด้านภาวะผู้น า 
ด้านการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ ส่วนด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ
ด้านการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยัที่ผู้วจิยัได้ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าภาวะผู้น ามีผลต่อการท างานของบุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด
ส านกังานสรรพากรภาค 10 การทีม่ผีูน้ าทีด่ยี่อมสง่ผลต่อการท างานของลูกน้อง อทิธพิลของภาวะผูน้ ามี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้อาจเพราะหวัหน้ามคีุณลกัษณะการเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบของของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบไปด้วยการมี
อทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถงึความเป็น
ปัจเจกบุคคล สามารถสร้างความเชื่อมัน่และจูงใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาทัง้ทางด้านความรู้และบารมี
ส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพร่วมกนั ดงันัน้อทิธพิลของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงจงึส่งผลดตี่อองคก์ร ท า
ให้องค์กรสามารถปฏบิตัภิารกิจบรรลุเป้าหมายได้อย่างยัง่ยนื ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Bass and 
Avolio,(อา้งถงึใน กนกวรรณ วเิชยีรเขต,2551) ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นกระบวนการทีม่อีทิธพิล
ต่อผูร้่วมงานโดยเปลีย่นแปลงความพยายามเพือ่พฒันาความสามารถของผูร้่วมงานใหส้งูขึน้ 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 จากผลการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงานสรรพากรพืน้ทีใ่นสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 10” ผูศ้กึษาไดม้ขีอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้

นี้เพือ่เป็นแนวทางทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการปฏบิตังิานและภาวะผูน้ า ดงันี้ 

 1.จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัด

ส านักงานสรรพากรภาค 10 โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ทัง้ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

การกระตุ้นทางปัญญา การสรา้งแรงบนัดาลใจ และการค านึงถงึปัจเจกบุคคล ส่วนภาวะผูน้ าดา้นการมี

อทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์เป็นดา้นทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร ในระดบันยัส าคญั

ทางสถติทิี ่0.05 ซึ่งหน่วยงานควรรกัษาระดบัภาวะผูน้ าในแต่ละดา้นไว ้และส่งเสรมิใหผู้น้ ามรีะดบัภาวะ

ผูใ้นแต่ละดา้นเพิม่มากขึน้ ผูน้ าต้องไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในทุกดา้น โดยเฉพาะความรูเ้กี่ยวกบั กล



ยุทธใ์นการจดัการบรหิารงานทีท่นัสมยัการท างานเป็นทมี การมวีสิยัทศัน์ในการท างานและการถ่ายทอด

วสิยัทศัน์ การสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในการท างาน   

 2. จากการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพื้นที่

ในสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 10 ในภาพรวมมรีะดบัมากทีสุ่ดในดา้นคุณภาพ และดา้นเวลา สว่นดา้น

ปรมิาณ มรีะดบัมาก โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ค าถามพบว่าปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบและค่าตอบแทน 

ไดค้่าคะแนนในระดบัปานกลาง ดงันัน้หน่วยงานจงึควรใหค้วามส าคญักบัการมอบหมายงานให้มคีวาม

เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของบุคลากร โดยผูน้ าและผูใ้ต้บงัคบับญัชาต้องช่วยกนั

รวบรวมปัญหาทีเ่กดิขึน้และหาวธิแีกไ้ขร่วมกนั และมกีารประเมนิความยากง่ายของงานใหเ้หมาะสมกบั

บุคลากรในแต่ละระดบั เพื่อให้เกิดความสมดุลและสามารถบรหิารเวลาได้ และควรมกีารพฒันาและ

ส่งเสรมิทางดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในดา้นที่เหมาะสมต่อภารกจิใหแ้ก่บุคลากรในทุกระดบัอย่างทัว่ถงึ 

เพือ่ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รและเป้าหมายของพนกังานเอง 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

 5.4.1 ควรมกีารศกึษาภาวะผูน้ าแบบต่างๆ เพือ่ทดสอบความสมัพนัธว์่ามคีวามแตกต่างอย่างไร

กบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

 5.4.2 ควรศกึษาอทิธพิลของภาวะผูน้ าที่มผีลต่อตวัแปรอื่นๆ เช่น ความสุขในการท างาน หรอื 

ความจงรกัภกัดตี่อองคก์ร 

 5.4.3 ควรศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิว่ามปัีจจยัอื่นๆที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 10 เช่น ปัจจัยด้านความ
เจรญิกา้วหน้า ปัจจยัดา้นความสุขในการท างาน หรอืปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างาน 
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