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บทคัดย่อ

การวิจ ัย เรื่อ ง ภาวะผู้น าที่ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
สรรพากรพืน้ ทีใ่ นสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 มีวตั ถุประสงค์คอื (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติง านของบุค ลากรในหน่ ว ยงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดสานัก งาน
สรรพากรภาค 10 (2) เพือ่ ศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในหน่ ว ยงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ข้าราชการในหน่วยงานสรรพากรพื้นทีใ่ นสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 จานวน 400 คน ใช้ว ิ ธแี จก
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการศึก ษาพบว่า (1) กลุ่ มตัว อย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อยู่ใ นช่ว งอายุ 41 – 50 ปี จบ
การศึกษาปริญญาตรี ตาแหน่ งงานในระดับชานาญการ มีระยะเวลาทางาน 16 ปี ข้นึ ไป และมีอตั รา
เงินเดือนตัง้ แต่ 30,001 – 40,000 บาท (2) ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทัง้ 4 ด้านคือ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญ ญา และด้านการคานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านคุณภาพและด้านเวลา อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ส่วนด้านปริมาณ อยู่ในระดับมาก และยัง
พบว่าตาแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็ นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง
มีภารกิจในการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษี เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้ าหมาย
อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม เป็ นรายได้ให้รฐั บาล เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาประเทศ เป็ นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวสิ ยั ทัศน์คอื “องค์การชัน้ นาทีจ่ ดั เก็บภาษีอย่างโปร่งใส ด้วยนวัตกรรม
และบุคลากรคุณภาพ เพือ่ สร้างเสถียรภาพทางการคลัง เพือ่ ให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการ
ยกระดับการให้บริก ารและสร้างความสมัค รใจในการเสีย ภาษี และเสนอนโยบายทางภาษีอ ากรต่ อ

กระทรวงการคลัง จากหน้าที่ดงั กล่ าวเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วง
ปลายปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564 ซึ่งการระบาดเกิด ขึ้น รวดเร็ว และรุ นแรง สร้างผลกระทบในการ
ดารงชีวติ การทางาน ภาคธุรกิจต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการเช่นรูปแบบการให้บริการและรับ
ชาระผ่ านระบบออนไลน์ มีแ พลตฟอร์มบริการดิจิทลั (Digital Service Platform) บนระบบออนไลน์
เกิดขึน้ มากมาย ทาให้เข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆได้งา่ ยขึน้ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีขอ้ จากัดมากขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ น รูปแบบการประกอบธุรกิจแบบ
Digital Business ทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถให้บริการได้ทุกทีโ่ ดยไม่ตอ้ งมีหน้าร้าน การรับชาระค่าสินค้า
และบริการได้หลากหลายช่องทาง ดังจะเห็นได้จากผลการจัดเก็บภาษีในปี งบประมาณ 2564 (ตุลาคม
2563 - กันยายน 2564) กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ต่ากว่าประมาณการ 210,008 ล้านบาท หรีอคิด
เป็ นต่ากว่าประมาณการร้อยละ 10.1 (www.thansettakij.com, 29 ต.ค.2564) การจัดเก็บภาษีหรือการ
ทางานในรูปแบบเดิม ย่อมไม่สามารถจะบรรลุเป้ าหมายได้
กรมสรรพากรเป็ นหน่วยงานหนึ่งทีม่ กี ารปรับตัวเพือ่ รับมือกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยมีการวางแผนในเรื่องแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการที่
รัฐบาลกาหนด ด้วยนโยบายจัดเก็บภาษีตรงเป้ านโยบายตรงกลุ่มและบริการตรงใจ ทีม่ กี ารขับเคลื่อน
ภายใต้กลยุทธ์ D2RIVE ซึ่ง Digital Transformation เป็ นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้การดาเนินการตาม
กลยุ ท ธ์ข องกรมสรรพากรเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ เรื่อ งการประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี เพื่อ ปรับ ปรุ ง
กระบวนงาน ตามนโยบายการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และการให้บริการทีด่ ี เพื่อเพิม่ ความ
สมัครใจในการเสียภาษี โดยนาเทคโนโลยีมาปรับปรุง ปรับใช้ กบั กระบวนงานที่รบั ผิดชอบ การจัดการ
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบ การวางแผนกลยุทธ์ในการจัดเก็บ ส่งเสริมการ
จัดเก็บให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างนวัต กรรม การ
ขับเคลื่อนสรรพากรคุณธรรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อ ให้เป็ นคนเก่ง คนดี และทางานอย่างมีความสุข
เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ขององค์การ
การเพิม่ ประสิทธิภาพคนและประสิทธิผลงาน เป็ นแนวทางหนึ่งทีก่ รมสรรพากรนามาใช้ เพือ่
ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายได้ โดยให้
ความสาคัญกับผูน้ าและบุคลากรภายในองค์กร ซึง่ ถือว่าเป็ นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญทีจ่ ะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) จึงเป็ นกุญแจหลักทีม่ คี วามสาคัญ
ในการนาองค์การและพนักงานขององค์การให้สามารถปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ที าให้องค์การบรรลุเป้ าประสงค์ทก่ี าหนด

ดัง นั ้น กรมสรรพากรจึ ง ควรสนั บ สนุ น และให้ ค วามส าคัญ กับ ผู้ น าที่ มีภ าวะผู้ น าในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้บุค ลากรปฏิบัติงานได้อ ย่างมีป ระสิทธิภ าพ พร้อ มรับมือ กับ
สถานการณ์สาหรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้สามารถตอบสนองผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย ไม่ว่าจะเป็ น
รัฐบาลหรือประชาชนผูร้ บั บริการ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่ วยงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด
สานักงานสรรพากรภาค 10 เพือ่ นาผลการศึกษาในครัง้ นี้มาใช้เป็ นแนวทางเพือ่ การวางแผน ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
สมมติ ฐานของการทาวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน

2. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น คือ ปั จจัย ส่วนบุคคล ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาทางาน และอัตราเงินเดือน ส่วนปั จจัยด้านภาวะผูน้ า Bass and Avolio (1994) ประกอบด้วย
ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และด้าน
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
ตัวแปรตาม คือ แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน Peterson & Plowman (1989)
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านเวลา
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ สานักงานสรรพากรพืน้ ทีใ่ นสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10
3. ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพืน้ ทีใ่ นสังกัดสานักงาน
สรรพากรภาค 10
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลทีส่ ามารถทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เกิดความพยายามทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้สาเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ Bass
and Avolio (1994) แบ่งระดับภาวะผูน้ าเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) หมายถึงผูน้ าที่มพี ฤติกรรมที่ดี
เป็ นแบบอย่างต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีวสิ ยั ทัศน์ มีความมันใจและมุ
่
่งมันต่
่ อเป้ าหมาย
2. การสร้า งแรงบัน ดาลใจ (Inspiration motivation) หมายถึง ผู้น าที่ม องโลกในแง่ ดี
สามารถกระตุน้ จูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความพยายามในการปฏิบตั งิ าน
3.การกระต้ น ทางปั ญญา ( Intellectual stimulation) หมายถึ ง ผู้ น าที่ ส่ ง เสริ ม ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับรูป้ ั ญหา เรียนรู้ และหาวิธแี ก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ส่งเสริมให้คดิ ริเริม่ สร้างสรรค์
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individual consideration) หมายถึง ผูน้ าทีป่ ฏิบตั ิ
ต่ อ ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาไม่ เ หมือ นกัน ขึ้น อยู่ กับ ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาแต่ ล ะคน ใส่ใ จต่ อ ความต้อ งการของ
ผู้ใต้บงั คับบัญชา ให้เกียรติและสนับสนุ น มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย ส่งเสริมให้ผู้ใต้บงั คับบัญชามี
ความรับผิดชอบทีส่ งู ขึน้
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั งิ านให้ประสบ
ผลสาเร็จตามหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใ นทุกด้านอย่างคุ้มค่า แต่ก่อ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยพิจารณาจากคุณภาพ ปริมาณของงานและเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ตามแนวคิด
ของ (Peterson & Plowman)
1. คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง ผลงานมีความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน
สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย เมื่อเทียบกับมาตรฐานทีก่ าหนด
2. ปริม าณของงาน (Quantity) หมายถึง ปริม าณผลส าเร็จ ของงานเมื่อ เทีย บกับ
เป้ าหมาย ข้อตกลง ตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้
3. เวลาที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง าน (Working Time) หมายถึง เวลาที่ใ ช้ด าเนิ น งานที่
เหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ านตามแผนทีก่ าหนด เพือ่ ให้เกิดผลสาเร็จของการทางาน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ทราบจ านวนของประชากรทัง้ หมดคือ บุ ค ลากรที่ป ฏิบัติง าน อยู่ ใ น
หน่ ว ยงานสรรพากรพื้นที่ใ นสังกัดส านัก งานสรรพากรภาค 10 ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แ ท้จ ริง
(Actual population) และได้เ ลือกระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 ผู้ว ิจยั เลือ กใช้สูต รการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ Taro Yamane (1973,p886) ในการคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง

ในการศึกษาจากจานวนประชากรทัง้ หมด 1,668 คนใช้สูตรในการคานวณแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง
323 คน แต่เพือ่ ให้ผลการศึกษามีความถูกต้องแม่นยาจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Comrey and Lee (1992 แล้วใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified
random sampling) ด้วยการแบ่งประเภทของประชากรออกเป็ นแต่ละพืน้ ทีแ่ ล้วจึงสุ่มตัวอย่างในแต่ละ
พืน้ ที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งได้เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
วิ ธีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จะต้ อ งมีค วามเที่ ย งตรงและเชื่อ ถือ ได้ ด ัง นั ้น เมื่อ สร้ า ง
แบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผูศ้ กึ ษาทาการทดสอบหาค่าความเทีย่ งตรงและความเชื่อมัน่ ดังนี้
3.3.2.1 นาแบบสอบถามฉบับร่างทีเ่ สร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
สารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นในด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหาความเที่ยงตรงตามโครงสร้างและ
ความเทีย่ งตรงเชิงพยากรณ์
3.3.2.2 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงทีม่ คี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกับประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั จานวน 40 คน นามาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
์
าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยต้องได้ความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึ่งในส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ได้ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.981
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ได้ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.944 ถือว่าค่าทีไ่ ด้เป็ นค่าทีม่ คี วามเชื่อมันสามารถน
่
าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงได้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 342 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 85.50 มีอ ายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.80 มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จานวน 301
คน คิดเป็ นร้อยละ 75.3 มีตาแหน่ งงานในระดับชานาญการ จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 มี
ระยะเวลาทางาน 16 ปี ขน้ึ ไป 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 และมีอตั ราเงินเดือน 30,001 – 40,000 บาท
จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ของบุคลากร
ในหน่ วยงานสานักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทัง้ 4 ด้านคือ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (̅X = 4.229) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X̅ = 4.715)
ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา (X̅ = 4.182) และด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (X̅ = 4.170)
ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
หน่วยงานสานักงานสรรพากรพืน้ ที่ ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 มีค่า เฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
มี 2 ด้านคือ ด้านคุณภาพ (X̅ = 4.24, SD = 0.546) และด้านเวลา (X̅ = 4.24, SD = 0.568) รองลงมามี
ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก คือ ด้านปริมาณ (X̅ = 3.74, SD = 0.983)
การทดสอบสมมติ ฐาน
งานวิจยั นี้ได้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการหาตัวแปรอิสระที่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม
โดยใช้การวิเคราะห์สถิติก ารวิเคราะห์ก ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตาม
รายละเอียดตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ (X4)และ(X7) มีความเหมาะสมมากในการนามาเป็ นตัวแปรพยากรณ์ตวั แปรตาม
(Y) มีระดับความสัมพันธ์กนั สูง ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคณ
ู อยู่ท่ี 0.550 (R = 0.550) และสามารถ
พยากรณ์ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่ วยงานสานักงานสรรพากร
พื้นที่ ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 คือ ร้อยละ 30.3 (R2 = 0.303 ) และค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทีก่ าหนด
ผลการทอสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
ยอมรับ ปฏิเสธ
1.ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
√
2.ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
√
3.ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
√
4.ปั จจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
√
5.ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
√
6.ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอัตราเงินเดือน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน

7.ปั จจัยภาวะผูน้ าด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
√
การปฏิบตั งิ าน
8.ปั จจัยภาวะผู้น าด้า นการสร้า งแรงบัน ดาลใจ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ
√
ปฏิบตั งิ าน
9.ปั จจัย ภาวะผู้น าด้า นการกระตุ้น ทางปั ญ ญา ส่งผลต่อ ประสิทธิภ าพการ
√
ปฏิบตั งิ าน
10.ปั จ จัย ภาวะผู้ น าด้ า นการค านึ ง ถึง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล ส่ ง ผลต่ อ
√
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
จากตารางที่ 5.1 สามารถสรุปได้ว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่ วยงานสานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 แต่
ปั จจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทางานและอัตราเงินเดือน ไม่ส่งผลต่อประ
สิท ธิภ าพในการปฏิบัติ ง าน และปั จ จัย ภาวะผู้ น าด้ า นการมีอิท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุค ลากรในหน่ ว ยงานสานักงานสรรพากรพื้นที่ใ นสังกัดสานัก งาน
สรรพากรภาค 10 ส่วนภาวะผู้นาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล ไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน

5.2 อภิ ปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้ าทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่วยงาน
สานักงานสรรพากรพืน้ ทีใ่ นสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่วยงาน
สานักงานสรรพากรพืน้ ที่ ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ งงาน
ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติง านของบุค ลากรในหน่ ว ยงานส านักงานสรรพากรพื้น ที่ ในสังกัด
สานักงานสรรพากรภาค 10 งานสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัครินทร์ พาฬเสวต (2546 : บทคัดย่อ) ที่
ศึก ษาปั จจัยส่ว นบุค คลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน บริษัท คาโอ อินดัส เตรียล
(ประเทศไทย) จากัด ทีพ่ บว่า พนักงานที่มรี ะดับตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคลด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาทางาน และอัตราเงินเดือน ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในหน่ วยงานสานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ผู้วจิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะบุคลากร
ของกรมสรรพากรในทุกส่วนงานต้องปฏิบตั งิ านภายใต้กฎหมายหลักคือประมวลรัษฎากร กฎหมายอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ระเบียบต่างๆของทางราชการ และ
แผนปฏิบตั ริ าชการ ซึ่งมีการกาหนดคุณภาพ ปริมาณ และเงื่อนไขด้านเวลา ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
กรมสรรพากรเป็ นกรมจัดเก็บภาษีท่กี ารทางานกระทบถึงบุคคลหรือผู้มสี ่วนได้เสียในทุกส่วนทุกระดับ
ดังนัน้ การปฏิบตั งิ านของบุคลากรจึงต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ยึดความถูกต้องตามหลักกฎหมายเป็ น

สาคัญ จึงส่งผลให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็ นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทางาน และอัตราเงินเดือน
ทีม่ คี วามแตกต่างกัน สามารถปฏิบตั งิ านภายใต้มาตรฐานเดียวกันได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระมหา
คณาธิป จันทร์ส ง่า (2561) ที่ไ ด้ศึก ษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านัก งานเขต ส านัก งานเขตสัม พัน ธวงศ์ กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่ า ค่ า ตอบแทนและ
ระยะเวลาทางานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานไม่แตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
หน่ วยงานสานักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผู้นา
ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา และ
ด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ที่ผู้วจิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ น
เพราะว่าภาวะผู้นามีผ ลต่อ การท างานของบุค ลากรในหน่ ว ยงานส านักงานสรรพากรพื้นที่ใ นสัง กัด
สานักงานสรรพากรภาค 10 การทีม่ ผี นู้ าทีด่ ยี ่อมส่งผลต่อการทางานของลูกน้อง อิทธิพลของภาวะผูน้ ามี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิท ธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้อาจเพราะหัวหน้ามีคุณลักษณะการเป็ น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบของของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบไปด้ว ยการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล สามารถสร้างความเชื่อมันและจู
่
งใจให้แก่ผู้ใต้บงั คับบัญชาทัง้ ทางด้านความรู้และบารมี
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน ดังนัน้ อิทธิพลของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงจึงส่งผลดีต่อองค์กร ทา
ให้องค์กรสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจบรรลุเป้ าหมายได้อย่างยังยื
่ น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bass and
Avolio,(อ้างถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต,2551) ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อผูร้ ่วมงานโดยเปลีย่ นแปลงความพยายามเพือ่ พัฒนาความสามารถของผูร้ ่วมงานให้สงู ขึน้

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากผลการศึก ษาเรื่อ ง “ภาวะผู้น าที่ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรใน
หน่วยงานสรรพากรพืน้ ทีใ่ นสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10” ผูศ้ กึ ษาได้มขี อ้ เสนอแนะในการศึกษาครัง้
นี้เพือ่ เป็ นแนวทางทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการปฏิบตั งิ านและภาวะผูน้ า ดังนี้
1.จากการวิจ ัย พบว่ า ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของหน่ ว ยงานสรรพากรพื้น ที่ ในสัง กัด
สานักงานสรรพากรภาค 10 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การกระตุ้นทางปั ญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการคานึงถึงปั จเจกบุคคล ส่วนภาวะผูน้ าด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เป็ นด้านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ในระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.05 ซึ่งหน่วยงานควรรักษาระดับภาวะผูน้ าในแต่ละด้านไว้ และส่งเสริมให้ผนู้ ามีระดับภาวะ
ผูใ้ นแต่ละด้านเพิม่ มากขึน้ ผูน้ าต้องได้รบั การพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะความรูเ้ กี่ยวกับ กล

ยุทธ์ในการจัดการบริหารงานทีท่ นั สมัยการทางานเป็ นทีม การมีวสิ ยั ทัศน์ในการทางานและการถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
2. จากการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่วยงานสรรพากรพื้นที่
ในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 10 ในภาพรวมมีระดับมากทีส่ ุดในด้านคุณภาพ และด้านเวลา ส่วนด้าน
ปริมาณ มีระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อคาถามพบว่าปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบและค่าตอบแทน
ได้ค่าคะแนนในระดับปานกลาง ดังนัน้ หน่วยงานจึงควรให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานให้มคี วาม
เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องช่วยกัน
รวบรวมปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และหาวิธแี ก้ไขร่วมกัน และมีการประเมินความยากง่ายของงานให้เหมาะสมกับ
บุคลากรในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความสมดุลและสามารถบริหารเวลาได้ และควรมีการพัฒนาและ
ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีท่ที นั สมัยในด้านที่เหมาะสมต่อภารกิจให้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างทัวถึ
่ ง
เพือ่ ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรและเป้ าหมายของพนักงานเอง

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
5.4.1 ควรมีการศึกษาภาวะผูน้ าแบบต่างๆ เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ว่ามีความแตกต่างอย่างไร
กับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
5.4.2 ควรศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าที่มผี ลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความสุขในการทางาน หรือ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร
5.4.3 ควรศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานสรรพากรพื้น ที่ใ นสัง กัด ส านัก งานสรรพากรภาค 10 เช่ น ปั จ จัย ด้า นความ
เจริญก้าวหน้า ปั จจัยด้านความสุขในการทางาน หรือปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมในการทางาน
เอกสารอ้างอิ ง
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