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การวิจ ัย เรือง แรงจูง ใจทีส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรในสัง กัด
สํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 มีวตั ถุประสงค์คอื 1) เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีส่งผลประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิง าน 2) เพือศึกษาแรงจูง ใจในการปฏิบตั ิง านทีส่งผลต่อประสิท ธิภาพการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็ น เครืองมือ ในการรวบรวมข้อ มูล สถิติท ีใช้ว ิเคราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ความถี ค่ า เฉลีย ร้อ ยละ
ส่ ว นเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐ าน โดยใช้ส ถิติก ารวิเ คราะห์ห าค่ า สัม ประสิท ธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพือนํามาวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า (1) บุคลากรส่วนใหญ่ทตอบ
ี
แบบสอบถามเป็ น เพศหญิง มีอ ายุอ ยู่ร ะหว่า ง 36 - 45 ปี ม ีก ารศึก ษาอยู่ใ นระดับ ปริญ ญาตรี
ดํารงตําแหน่ ง ในประเภทวิช าการ มีประสบการณ์ การทํางานน้ อยกว่า 5 ปี และมีร ายได้เฉลีย
ต่อเดือนอยูท่ ี 15,001 - 25,000 บาท (2) บุคลากรทีมีเพศ ระดับการศึกษา ประเภทการดํารงตําแหน่ ง
และประสบการณ์การทํางาน แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน ทีระดับ
นัย สํา คัญ ทางสถิติ 0.05 (3) บุ คลากรทีมีอ ายุ และรายได้เ ฉลียต่ อ เดือ นแตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (4) บุคลากรมีระดับความ
คิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ซึงเรียงลําดับจากด้านทีมากทีสุด คือ ด้านความรับผิดชอบในงาน
(β = 0.335) รองลงมาเป็ นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (β = 0.246) ด้านความสําเร็จ
ในการปฏิบตั งิ าน (β = 0.221) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (β = 0.214) ด้านความก้าวหน้าในราชการ
(β = 0.118) และ ด้านลักษณะของงานในตําแหน่ ง (β = 0.099) ตามลําดับ (5) แรงจูงใจโดยภาพรวม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000* ซึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
คําสําคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
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Abstract
This research regarding incentives of personnels on work efficiency, in the Region
Excise Office 4, has objectives including 1) To study the individuals’ factors that affect the
work efficiency. 2) To study the motivation of work efficiency affecting the personnels’ work efficiency.
The study cases were the personnels of the Region Excise Office 4 consisting of 400 people.
Questionnaires were used as a data-collecting method. Data analysis methods were frequency,
mean, percentage, standard deviation and hypothesis tests using statistical analysis of the
correlation of Pearson product moment correlation coefficient to analyze by multiple
regression analysis. In search of the forecast and equating the forecast, the studies showed that
1) Most of the personnels that answered the questionnaire were female, aging
between 36 - 45 years of age, with a bachelor degree, holding a position in academic
department, had work experience less than 5 years and earned average monthly income
between 15,001 - 25,000 Thai baht.
2) Differences in gender, level of education, and the work affect the work efficiency
not so different stating the significance statistically at the 0.05
3) Differences in age and the monthly average income, affect the work efficiency
so different stating the significance statistically at the 0.05
4) Personnels’ opinion on incentives for work efficiency, listing from the highest to the
lowest, responsibility in work ( β = 0. 335) , relationship between the personnels within the
organization (β = 0.246), were success in work (β = 0.221), monthly income and welfare
(β = 0.221), progress in the government work (β = 0.118), work position’s types (β = 0.099).
5) Overall incentives affecting the work efficiency have the value of Sig.equals 0.000*
which is less than the significance statistically 0.05
Keywords : Individuals’ factors, Motivation, Work Efficiency

บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปั จจุ บ ัน ประเทศ ได้ ป ระกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 2580)
เพือเป็ นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายด้าน ทังในด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่ง ขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวติ
ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม อันจะนําไปสู่การแก้ไขปั ญหาความยากจนความเหลือมลํา และความไม่
เสมอภาคทางสังคมก็จะสามารถนําพาประเทศชาติไปสู่ความมังคังอันสูงสุดได้ สําหรับกรมสรรพสามิต
เป็ น หน่ วยงานหลักด้านการจัดเก็บภาษีและเป็ น กําลัง สําคัญ ในการเสริม สร้างความมันคงและ
ความยังยืนทางการคลังให้กบั ประเทศ ในปี งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
หน่ วยงานทีจัดเก็บรายได้สูงสุดเรียงตามลําดับ คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร
และหน่ วยงานอืน กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้ประมาณ 276,453 ล้านบาท คิดเป็ น 21.03%
ของภาษีทงหมดของประเทศเป็
ั
นหน่ วยงานทีจัดเก็บรายได้สงู สุดเรียงตามลําดับ คือ กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากรและหน่ วยงานอืน (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากร, 2565)
นํ ารายได้จ ากการจัดเก็บ ภาษีม าบริห ารและพัฒ นาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้จ่าย
ด้านความมันคงด้านการศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาลเพือนําไปสร้างปั จจัยมูลฐาน เช่น ถนน
ไฟฟ้ า ประปา โรงพยาบาล เขือน เป็ นต้น
กรมสรรพสามิต (The Excise Department) เป็ น หน่ ว ยงานในสัง กัด กระทรวงการคลัง
มีภารกิจ หลักในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและดําเนิน การป้ องกัน และปราบปรามผู้กระทําผิด
กฎหมายสรรพสามิต และดํา เนิ น งานตามพัน ธกิจ กรมสรรพสามิต "บริห ารการจัด เก็บ ภาษี
เพือส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยังยืน ขับเคลือนมาตรการภาษีเพือความผาสุกของประชาชน
เพิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยนวัตกรรมเพือสังคมยุค New Normal พัฒ นาบุคลากรและ
องค์กรให้พร้อมรองรับต่อการเปลียนแปลง" จัดเก็บรายได้จากค่าภาษีอากร (ภาษีทางอ้อม) ทีเรียก
เก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท จะมีลกั ษณะเป็ นสินค้าฟุ่มเฟื อย รวมทังบริโภคแล้วก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี ภาษีทเรี
ี ยกเก็บจากผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมทีมีบทบาทต่อรายได้
ของประเทศ ได้แก่ ภาษีนํามัน ภาษีรถยนต์ ภาษีเบียร์ ภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีรถจักรยานยนต์
ภาษีแบตเตอรี และภาษีอนื ๆ เป็ นต้น โครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมสรรพสามิตแบ่งออกเป็ น
หน่วยงานราชการส่วนกลาง และหน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมภิ าค ซึงประกอบด้วยสํานักงาน
สรรพสามิตภาคที 1-10 สํานักงานสรรพสามิตพืนที จํานวน 87 พืนที และสํานักงานสรรพสามิต
พืนทีสาขา จํานวน 177 แห่ง

กรมสรรพสามิต เป็ น องค์ก รทีมีความมุ่งมันพัฒนาองค์กรโดยยึด แนวทางระบบราชการ 4.0
เป็ นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิรปู ประเทศ คํานึงถึงความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบ าล ให้ความสําคัญ กับการพัฒนาบุ คลากรให้ม ีศกั ยภาพมุ่ ง พัฒ นา
บุคลากรทุกระดับให้เป็ น คนดีและเป็ นมืออาชีพ มีความสุขภายใต้วฒ
ั นธรรมการทํางานทีมีมาตรฐาน
โปร่ ง ใส รับ ผิด ชอบ รวดเร็ว เรีย บง่ า ย สร้ า งความพึง พอใจตามค่ า นิ ย ม ไปพร้อ มกับ การพัฒ นา
ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารบุคคคล
ดัง นัน ผู้ว จิ ยั จึงสนใจศึกษาถึง แรงจูงใจทีส่งผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุ คลากร
ในสัง กัด สํา นั กงานสรรพสามิต ภาคที 4 เพือนํ า ผลทีได้จ ากการศึก ษาเสนอผู้บ ริห ารรับ ทราบและ
นํ า ไปประกอบการกํ า หนดนโยบายทางการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกับ ภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต เพือสร้างสัมพันธภาพอันดี สร้างความผาสุกและความผูกพันให้เกิดขึน
ภายในองค์กร เพิมขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที สามารถดําเนินงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายกรมสรรพสามิตกําหนดไว้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่งผลประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
2. เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลส่งผลประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนือหา ตัวแปรทีผูว้ จิ ยั ศึกษาและนํามาใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีดงั นี
(1) ตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทการดํารงตําแหน่ ง ประสบการณ์ การ
ทํางาน รายได้เฉลียต่อเดือน (2) ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านใช้ทฤษฎีส องปั จ จัย ของเฟรเดริก
เฮอร์ซ เบิร์ก (Herzberg, et al., 1959) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการปฏิบ ัติง าน
ด้ า นลัก ษณะของงานในตํ า แหน่ ง ด้ า นความรับผิด ชอบในงาน และด้ า นความก้ า วหน้ า ในราชการ
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (3) ตัวแปรประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ าน (Employee s Work Performance) ทฤษฎีของ Peterson & Plowman (1989) ประกอบด้วย
3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน (Quality) ด้านปริมาณงาน (Quantity) ด้านเวลา (Time)
2. ขอบเขตด้านพืนทีในการศึกษา ได้แก่ หน่ วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครังนี ได้แก่ บุคลากรในสังกัด
สํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 จํานวน 637 ราย (สํานักงานสรรพสามิตภาคที 4, 2565)

แนวคิ ดและงานวิ จยั ที เกียวข้อง
1. แนวคิ ดที เกียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล
ปั ญ ญาพร ฐิต ิพงศ์ (2558) ได้ เ สนอกรอบแนวคิด ทีใช้ เ ป็ น เกณฑ์ก ารวัด ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล
ตัว แปรลักษณะส่ ว นบุ คคล อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน หน่ วยงานทีสังกัด
ประสบการณ์ การทํางาน รายได้เฉลียต่ อเดือน ท่านรู้จกั บริษทั จากสือใด ปั ญหา/อุ ปสรรคในการทํางาน
ซึงนิตยา พรมจันทร์ (2562) ก็เสนอกรอบแนวคิดทีใช้เป็ นเกณฑ์การวัดปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้กล่าวไว้
ในงานวิจยั ว่าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย สังกัดฝ่ ายงาน วุฒกิ ารศึกษา และระยะเวลาการ
ทํางาน อีกทังเมธี ไพรชิต (2556) ได้เสนอกรอบแนวคิดทีใช้เป็ นเกณฑ์การวัดปั จจัยส่วนบุคคล คือ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้เฉลียต่อเดือน และอายุการทํางาน รวมถึงนวินดา
กิตติศุภธีรดา (2563, หน้า 3) ก็ได้เสนอกรอบแนวคิดทีใช้เป็ นเกณฑ์การวัดปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ตํา แหน่ ง งาน และรายได้ ต่อ เดือน รวมไปถึงร้อยเอก
ศักรินทร์ นาคเจือ (2557) ก็ได้กล่าวไว้ว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับชันยศ อายุงานและรายได้ต่อเดือน และสิรลิ กั ษณ์ เตียคํา (2563, หน้า 199) ได้เสนอกรอบแนวคิดทีใช้
เป็ นเกณฑ์การวัดข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทบุคลากร ตําแหน่ งสายงานปั จจุบนั รายได้เฉลียต่อเดือน
ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในสายงานปั จจุบนั ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และภูมลิ าํ เนา
2.แนวคิ ด และทฤษฎีทีเกียวข้องกับแรงจูงใจ
Herzberg et al.,1959 (อ้างถึงในปั ญญาภา อัคนิบุตร, 2565, หน้ า 8) ได้กล่าวไว้ในงานวิจยั ว่า
ทฤษฎี 2 ปั จจัย เป็ น ทฤษฎี ท ีถู กคิดค้ นโดยนักจิตวิท ยาชาวอเมริกนั นามว่า เฟรเดริก เฮอร์ ซ เบิร์ก
(Frederick Herberg) และเผยแพร่ ครังแรกเมือปี ค.ศ.1959 โดยเฮอร์ซ เบิร์ก ได้ศึก ษาในเรืองของ
แรงจูงใจในการทํางานของมนุ ษ ย์ ผลการศึกษาทีได้ค ือ ปั จจัย ทีสร้างความรู้ส ึกดี และปั จจัยทีสร้าง
ความรูส้ กึ ไม่ดี แยกเป็ นคนละปั จจัยกัน Herzberg จึงสร้างทฤษฎี 2 ปัจจัย ขึนมาเพือชีให้เห็นว่าแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลขึนอยูก่ บั ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคําจุน ซึงอธิบายไว้พอสังเขป ได้ดงั นี
1. ปั จ จัย ทีทํ า ให้เกิด ความพึง พอใจ หรือ ปั จ จัย จูง ใจ (Motivation Factor) ได้แ จกแจงไว้ซ ึง
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1.1 ความสําเร็จในงานทีทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การทีบุคคลทํางานอย่างเต็ม
ความสามารถ แล้วมีความรูส้ กึ พึงพอใจและปลาบปลืมเมือสามารถปฏิบตั งิ านทีได้รบั มอบหมายได้เสร็จสิน
ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย และสามารถป้ องกันหรือแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน
1.2 การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยกย่องชมเชยซึงกันและกัน
การแสดงความยินดีเมือผูอ้ นประสบผลสํ
ื
าเร็จ ช่วยเหลือเกือกูลกัน ส่งเสริมสนับสนุ น รวมถึงพฤติกรรม
ทีแสดงออกในทุ ก ๆ ด้า น รัก ษาเกียรติแ ละเคารพการตัดสิน ใจในความรู้ ความสามารถจากบุ ค คล
ในหน่ วยงานของตน ทังนีทีกล่าวมาต้องขึนอยูก่ บั ความสําเร็จในงานด้วย
1.3 ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ (The Work It self) หมายถึง การกําหนดกรอบหน้ า ทีความ
รับ ผิด ชอบอย่ า งชัดเจน โดยลัก ษณะงานมีความท้า ทายและน่ า สนใจ มีค วามคิด ริเ ริมสร้างสรรค์

สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ท ีใช้ในการปฏิบตั ิงาน งานทีได้รบั มอบหมายมีลกั ษณะสามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จได้เพียงผูเ้ ดียวจนจบสินกระบวนงาน
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทีบุ คคลหนึ งได้รบั ผิดชอบงานชินๆ หนึง
ทีตรงตามตําแหน่ ง ของตนเอง หรือได้รบั ผิดชอบงานใหม่ ๆ โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจได้อย่างเต็มที ผูบ้ งั คับบัญชามีการควบคุมกับกับดูแลเป็ นบางครังคราว
1.5 ความก้า วหน้ า (Advancement) หมายถึง การทีบุ คคลได้ร บั การปรับเลือนตํ าแหน่ ง
ทีสู ง ขึน ได้ ร ับ โอกาสได้ ศึกษาเพือหาความรู้ เ พิมเติม เพิมพู น ความรู้ ด้ว ยการได้ ร ับ การฝึ กอบรม
หรือศึกษาดูงานทีเกียวข้องกับลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
2. ปั จจัยทีหากไม่ม ีแล้ว จะทําให้บุคลากรเกิดความไม่ พึง พอใจ หรือ ปั จจัยคําจุ น (Hygiene
Factors) ได้แจกแจกไว้ซงึ 8 ด้าน ได้แก่
2.1 ค่ า จ้า ง/ค่า ตอบแทน (Salary) หมายถึง เงิน เดือ น สวัส ดิการ โบนัส หรือผลประโยชน์
อืน ๆ ทีมีความเหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิ ในทีนีเป็ นทังตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
2.2 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือนร่วมงาน (Relationship with
supervisors Peers and subordinates) หมายถึง ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรและ ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือนร่วมงาน หรือบุคคลอืนภายในหน่ วยงานและภายนอกหน่ วยงาน สร้างความสัมพันธ์
อัน ดีต่อกัน ในทุก ๆ ด้า น ไม่ ว่า จะเป็ นการติด ต่อสือสารด้ว ยวาจาและปฏิกิรยิ าทางกาย ทางอารมณ์
ต้องมีความเข้าใจซึงกันและกัน
2.3 การนิเทศงาน หมายถึง ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับชันตามบริบทของงาน เป็ นพีเลียงช่วย
แนะแนวทางในการทํางาน และมอบหมายงานตามหน้าทีความรับผิดชอบให้กบั บุคลากรโดยมีคาํ สังเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2.4 ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร (Company policies and administration) หมายถึง
ผู้บริหารได้วางกรอบบริหารและการจัดการองค์กรตามนโยบายไว้อย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่ วยงาน
2.5 ด้ า นสภาพการทํ า งาน (Working condition) หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มโดยรวม
ทางกายภาพภายในสถานทีทํางานอาทิเช่น ห้องทํางาน ห้องนํา สวนสุขภาพ เป็ นต้น รวมไปถึงลักษณะ
ของสิงแวดล้อมอืน ๆ อาทิเช่นอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ในการทํางานด้วย
2.6 ด้านสถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง งานทีทําอยู่เป็ นอาชีพทีสุจริต มีความมันคง
เป็ นอาชีพทีมีเกียรติและศักดิศรีได้รบั การยอมรับจากคนในสังคม
2.7 ด้ า นความมันคงในงาน (Security) หมายถึ ง ความรู้ ส ึก ทีมีต่ อ ความมันคงในการ
ปฏิบตั งิ าน ความมันคงหรือความยังยืนของอาชีพ องค์กรเป็ นทีรูจ้ กั กันอย่างแพร่หลาย
2.8 วิธ ีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง วิธ ีการปกครองของ
ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาต้ อ งแสดงออกถึ ง ความยุ ติธ รรม รวมถึ ง ต้ อ งมีค วามรู้ ความสามารถให้ คํ า แนะนํ า
หรือช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแก้ไขปั ญหา กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ใช้ระบบประชาธิปไตย
.

3. แนวคิ ดและทฤษฎี ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
ปี เตอร์สนั และพลาวแมน (Peterson & Plowman, 1953) (อ้างถึงใน ร้อยเอกศักรินทร์ นาคเจือ,
2557) ซึ งได้ ก ล่ า วสรุ ป ทฤษฎี ป ระสิท ธิภ าพการปฏิ บ ัติ ง าน ไว้ ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิบ ัติง าน
มีองค์ประกอบของประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Peterson and Plowman ซึงประกอบด้วย 4 มิต ิ ดังนี
1. ด้านคุ ณภาพของงาน (Quality) หมายถึง คุ ณ สมบัติข องงานสามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้อ งการของผู้บริห ารหรือตามเป้ า หมายทีองค์กรวางไว้ และงานทีปฏิบตั ิจ ะต้อ งเป็ น ไปตามมาตรา
คุ ณ ภาพ มีป ระโยชน์ คุ้ม ค่ าและทุ กคนในองค์กรทุกระดับจะต้องพึงพอใจในงาน ผลงานได้ มาตรฐาน
มีความถูกต้อง และปฏิบตั ไิ ด้อย่างรวดเร็ว และทีสําคัญทีสุดผลงานทีได้มาต้องก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
สามารถสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้วย
2. ด้ า นปริม าณงาน (Quantity) หมายถึง ปริม าณของงานทีเกิด ขึนจะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ
ทรัพยากรทีใช้ไป สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามแผนงานทีกําหนดไว้ และบรรจุเป้ าหมายขององค์กรทีได้วาง
ไว้ ปริมาณงานต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความคุม้ ค่าต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายทีจ่ายไป
3. ด้านเวลา (Time) หมายถึง มีความเหมาะสมกับงาน ปฏิบตั งิ านด้วยความรวดเร็วและผลงาน
เสร็จทันตามเวลาทีกําหนด
4. ด้านค่าใช้จ่าย (Costs) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุน หรือใช้ทรัพยากรให้สญ
ู เสีย
น้ อยกว่าทีกําหนด ผลลัพธ์ทได้
ี ตามทีต้องการ หรือการใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี
ทีมีอยูอ่ ย่างประหยัดคุม้ ค่า
วิ ธีดาํ เนิ นวิ จยั
การศึกษาเป็ นการวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธกี ารสํารวจ (Survey Method)
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรสําหรับการวิจยั ในครังนี คือ บุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 จํานวน 637 คน ผูว้ จิ ยั
เลือ กใช้สูตรการคํา นวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่า งของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973,p.886)
ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สตู รคํานวณแล้วได้จาํ นวนตัวอย่างจากการคํานวณ 246 คน แต่ผู้ศกึ ษา
ได้กําหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ จํานวน 400 คน ซึงถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทดีี (good) ซึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Comrey and Lee (1992) ทีได้กล่าวไว้ว่าขนาดกลุ่ มตัวอย่างถ้ าหากจํานวน 100 ตัวอย่างถือ ว่า ใช้ไม่ไ ด้
(poor) 200 ตัว อย่ า งถื อ ว่ า พอใช้ (fair) 300 ตัว อย่ า งจึ ง จะดี (good) 500 ตัว อย่ า งถื อ ว่ า ดี ม าก
(very good) และ 1,000 ตัวอย่างหรือมากกว่าถือว่ายอดเยียม (excellent) แล้วใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน (stratified random sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที 4 ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิมเติม

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ทําการแจกแบบสอบถามให้กบั จากบุค ลากรในสังกัดสํานักงาน
สรรพสามิตภาคที 4 ทีได้จากการสุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด นําแบบสอบถามทีได้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็จ รูปทางสถิติ SPSS เพือวิเคราะห์ข้อ มูลเชิง ปริมาณ โดยใช้ส ถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ข ้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แ ก่ การแจกแจงความถี ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลีย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้วยการคัดเลือกตัวแปร โดยวิธกี ารเอาตัวแปรอิส ระทุกตัวทังตัวแปรอิสระทีมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ตามอย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติและไม่ม ีนัยสําคัญทางสถิติเข้าไปวิเคราะห์ในการถดถอย (Enter Method)
เพือวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรอิสระทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
สรรพสามิตภาคที 4 เพือทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นบุคลากร เพศหญิงจํานวน 232 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.00 มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.20 ดํารงตําแหน่ งในประเภทวิชาการ จํานวน 149 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.30 มีประสบการณ์ การทํางาน น้ อยกว่า 5 ปี จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 และ
มีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 -25,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00
ผลการวิเ คราะห์ ระดับความคิด เห็น เกียวแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ คลากรในสัง กัด
สํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุด ทังหมด 6 ด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลียมาก
ที สุ ด คื อ ด้ า นความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บ ัติ ง าน (x̅ = 4.71) ด้ า นความรับ ผิ ด ชอบในงาน (x̅ = 4.68)
ด้ า นความสัมพัน ธ์ ระหว่ า งบุ ค คลในองค์ กร (x̅ = 4.65) ด้ า นลักษณะของงานในตํ าแหน่ ง (x̅ = 4.59)
ด้านความก้าวหน้าในราชการ (x̅ = 4.43) และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (x̅ = 4.36) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ร ะดับความคิดเห็น เกียวประสิท ธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรในสังกัด
สํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุด ทังหมด 3 ด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลียมาก
ทีสุด คือ ด้านเวลา (x̅ = 4.71) ด้านคุณภาพ (x̅ = 4.65) และด้านปริมาณ (x̅ = 4.65) ตามลําดับ
อภิ ปรายผล
สมมติฐานการวิจยั ที 1 ปั จจัยส่ ว นบุ คคลส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุ คลากร
ในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 สรุปได้ว่า จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล
ทีส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภาพการปฏิบตั ิง านของบุคลากรในสังกัดสํานั กงานสรรพสามิตภาคที 4 พบว่ า
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจทีส่ งผลต่ อประสิท ธิภาพการปฏิบ ัติง าน ค่ า สัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ์ (R = 0.210) มีความสัมพันธ์กนั กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า เพศ ระดับ การศึก ษา ประเภทการดํา รงตํ า แหน่ ง และ
ประสบการณ์ ก ารทํา งานไม่ ส่ งผลต่ อประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติงานของบุ ค ลากรในสังกัด สํา นักงาน
สรรพสามิตภาคที 4 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
อายุ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดสํา นักงานสรรพสามิตภาคที 4
ทีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ 0.05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า เนืองจากบุคลากรทีช่ ว ง
อายุแตกต่างกันส่งผลให้คนในองค์กรมีทศั นคติ ความคิด ความเชือ พฤติกรรมและรูปแบบในการทํางาน
แตกต่า งกัน ออกไป ซึงความต่า งนันสามารถเป็ นได้ท ังข้อดีแ ละข้อ เสีย ข้อ ดีก็คอื ความหลากหลาย
ความคิดจะเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ๆ ก่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์มากมาย ข้อเสียก็คอื ความคิด
บางอย่ างของคนแต่ละช่ วงอายุอาจแตกต่า งกัน เกินไปอาจหาข้อยุ ตริ ่ วมกันได้ยาก ผู้บริหารจึงต้อ งให้
ความสําคัญกับการกําหนดแนวการปฏิบตั งิ านทีเหมาะสมชัดเจน สือสารเข้าใจง่าย และมีการจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม เพือสร้างสัมพันธ์อนั ดีให้กบั บุคคลากร
รายได้เฉลียต่ อ เดือ น ส่ง ผลต่ อ ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรในสังกัด สํานั กงาน
สรรพสามิตภาคที 4 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ 0.05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า รายได้
ต่อ เดือนสะท้อ นถึงหน้ า ทีความรับผิด ชอบ ผลการปฏิบตั ิงานทีผ่ า นมา ประเภทตํา แหน่ งและระดับ
ตําแหน่ ง ความมันคงในการดํารงชีวติ มีผลถึงความสุขในการทํางาน หากบุคลากรมีรายได้ทเหมาะสม
ี
และเพียงพอต่อการดํารงชีวติ ไม่กอ่ ให้เกิดภาระหนีสิน จะปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้อง
กับ ผลการวิ จ ัย ของ ร้ อ ยเอกศั ก ริ น ทร์ นาคเจือ (2557) ที ศึก ษาความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจู ง ใจ
กับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ กรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศู นย์การอุตสาหกรรมป้ องกัน
ประเทศและพลังงานทหารข้าราชการ ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุ
ราชการแตกต่างกันมีผ ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 ข้าราชการทีมีอ ายุแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่ า ง
กัน อย่ างมีนัย สํา คัญทางสถิต ิทระดั
ี บ 0.05 ข้า ราชการทีมีร ะดับยศและรายได้ต่อ เดือ นแตกต่ า งกั น
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
สมมติ ฐ านการวิจ ัย ที 2 แรงจู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร
ในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้วา่ จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4
พบว่ า การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจ ที ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิ บ ัติง าน
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R = 0.881) มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกและมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจ ยั ของเพ็ญรุ่ ง
แก้วทอง (2559) ทีศึกษา เรือง แรงจูงใจในการทํางานมีสหสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้ าทีธุรการศาลยุตธิ รรม ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทํางานมีสหสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ าน อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติท ีระดับ 0.01 โดยมีระดับหรือนํ าหนักของความสัมพันธ์โ ดยรวม
ในระดับสูง (r = 0.882) ซึงการศึกษาในครังนีเป็ นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg Theory)
(อ้างถึงใน ร้อยเอกศักรินทร์ นาคเจือ, 2557) ได้กล่าวไว้วา่ หากความต้องการทาง ด้านปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัย

สุ ข อนามัย (Hygiene Factors) ได้ ร ับ การตอบสนองอย่ า งไม่ เต็มทีบุ ค คลจะเกิด ความไม่ พอใจและ
ถึง แม้ว่าจะได้ร บั การตอบสนองอย่างเต็มทีความพึงพอใจก็จ ะยังไม่ถึง ขีดสุด ปั จจัยเหล่ า นีไม่ได้เป็ น
สิงจูงใจทีจะทําให้ผลผลิตเพิมแต่เป็ นข้อกําหนดเบืองต้นทีป้ องกันการเกิดความไม่พงึ พอใจในงานทีทําอยู่
แต่ความต้องการด้านปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) ได้รบั การตอบสนองอย่างเต็มที บุคคลจะรู้ส ึก
พึงพอใจปฏิบตั งิ าน ด้วยความอุตสาหะ รวมทังเสียสละทุ่มเททังแรงกายและแรงใจให้กบั องค์กรอย่างเต็มที
จากการทดสอบสมมติฐาน แรงจูงใจทัง 6 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน เมือพิจารณา
เป็ นราด้านเรียงลําดับจากความสําคัญมากทีสุดไปหาน้อยทีสุด ดังนี
ด้านความรับผิดชอบในงาน บุ คลากรให้ระดับแรงจูงใจในด้านนี มากทีสุ ด สามารถอธิบายได้ ว่ า
บุ ค คลากรให้ ค วามสํ า คัญ กับ การได้ ร ับ มอบหมายงานที ตรงตามตํ า แหน่ ง ที ได้ ร ับ บรรจุ แต่ ง ตัง
โดยจะปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามเป้ าหมายโดยปราศจากการบังคับมีอสิ ระในการตัดสินใจ ฉะนัน หน่ วยงาน
ต้องมีการมอบหมายหน้ าทีความรับผิดชอบตาม Job description ให้ตรงตามตําแหน่ ง ผู้บงั คับบัญชา
ควรเปิ ดโอกาสให้ผ ู้ใต้บงั คับ บัญชามีอ ิสระในการเลือกวิธีการปฏิบ ัติงาน โดยการกําหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน ติดตาม กํากับดูแลผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นขันตอน
ด้า นความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลในองค์ กร สามารถอธิบายได้ ว่ า บุ คลากรให้ความสํ า คัญ
ในเรืองของการสือสาร พูดจาไพเราะถูกกาละเทศะ มีมนุ ษยสัมพันธ์ท ีดีซงอยู
ึ ่บนพืนฐานความจริง ใจ
ได้รบั ความเป็ น กันเองและให้ความไว้เนือเชือใจกัน ช่วยเหลือเกือกูลกัน ไม่เอาเปรียบซึงกันและกัน
เป็ นทีปรึกษาให้กนั และกัน
ด้า นความสําเร็จในงาน สามารถอธิบายได้ว่ า บุ คลากรจะภาคภู มิใ จเมือปฏิบ ัต ิงานสํา เร็จ
ได้ตามวัตถุประสงค์ทองค์
ี กรกําหนด และสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรจะพึงพอใจเมือได้รบั การเลือนขัน
เงินเดือนด้วยความยุตธิ รรม และพิจารณาประเมินตามความเป็ นจริงจากผลการปฏิบตั งิ าน และได้รบั
จัดสรรสวัสดิการทีเหมาะสมสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ด้านความก้าวหน้ าในราชการ สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรให้ความสนใจในการเพิมพูนความรู้
ความสามารถให้ก ับตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่ าง ๆ ทีตรงตามตําแหน่ ง
ทีรับผิดชอบ และคาดหวังโอกาสก้าวหน้าในราชการเป็ นไปตามสายงานและผลงานของตน
ด้านลักษณะงานในตําแหน่ง บุคลากรให้ระดับแรงจูงใจในด้านนีน้อยทีสุด สามารถอธิบายได้วา่ บุคลากร
ส่ วนใหญ่ ได้ ร บั มอบหมายให้ ปฏิบ ัติงานประจําอยู่ในสํานั กงาน ซึงเป็ นงานรู ท ีน ซึงไม่ ท ้าทายความรู้
ความสามารถ และต้องการปฏิบตั งิ านทีตรงตามตําแหน่งทีได้รบั การแต่งตัง
จากทีกล่ า วสรุ ป ข้า งต้น นันได้ ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของเกศริน ทร์ งามเลิศ (2559) ซึงได้
ทําการศึกษาเรือง แรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบ ัตงิ านของพนักงานและลูกจ้างองค์ก ร
คลังสิน ค้า ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จ จัยจูงใจมีผ ลต่ อประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบตั ิง านอย่า งมีนัยสํ า คัญทางสถิติท ีระดับ 0.05 คือ ด้านความสําเร็จ ในงานทีทํา ของบุ คคลและ
ด้านความก้าวหน้ า เนืองจากปลูกฝั งให้รกั ในงานองค์กรจําเป็ นต้องเพิมการจูงใจในเรืองเกียวกับงานโดยตรง
ทังนีควรมอบหมายกิจกรรมพิเศษเพือเพิมประสิทธิภาพขององค์กร วัดผลสําเร็จจากผลงานเพือให้บุคคล

รู้ ส ึก ภู มิใ จกับ ความสํา เร็จทีเกิด ขึน รวมทังการพิจ ารณาเลือนขันเลือนตํา แหน่ ง ทีสูง ขึนด้ ว ยความ
เป็ นธรรม และสนับสนุ นฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทีเกียวข้อง
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า เนืองจากสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 มีภารกิจหลักในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตและดําเนินการป้ องกันและปราบปรามผูก้ ระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตให้ได้ตาม
เป้ าหมายทีองค์กรกําหนด บุคลากรจึงให้ความสําคัญในด้านรับผิดชอบในงานมากทีสุ ด ซึงบุ คลากร
ปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงหน้าทีทีได้รบั มอบหมาย ดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย ปฏิบตั งิ านโดยยึดค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรเป็ น หลัก อีกทังกรมสรรพสามิต ได้กํา หนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร ระเบียบ
ข้อ บังคับ และขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบไว้อ ย่า งชัด เจน ยัง มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มเี สถียรภาพ ทันสมัย รองรับการปฏิบตั งิ านในด้านต่าง ๆ โดยได้นํานวัตกรรมมาช่วยเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ดังนัน ผูบ้ ริหารควรให้ความสําคัญในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านในทุก ๆ ด้าน เพือให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจและเต็ม ทีในการทํางาน ด้วยการวิธกี ารต่าง ๆ อาทิเช่น ส่งเสริมให้บุคคล
ภายในหน่ วยงานมีความก้า วหน้ าในหน้ า ทีตามสายงาน จัด สวัส ดิการให้เหมาะสมการปริมาณงาน
เป็ นต้น แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านถือว่าเป็ นสิงสําคัญอย่างยิงทีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดี สร้างความ
ผูกพันให้เกิดขึนในองค์กร เพิมขวัญและกําลังใจให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนําไปใช้
1. ควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเพิมพูนความรูค้ วามสามารถ และพัฒนาทักษะด้วยการสนับสนุ น
ให้เข้ารับศึกษาการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที เป็ นต้น เพือนําความรูม้ าใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม ให้สอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
และให้ความเสมอภาคกับบุคลากรในทุกตําแหน่ ง ซึงจะจูงใจให้ขา้ ราชการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีและด้วยความเต็มใจ
3. ควรมีการปรับปรุ งสวัสดิการเพิมมากขึน อาทิเช่ น เงินประจําตําแหน่ ง เงินค่ าทําการ เงิน ค่ า
ล่วงเวลา และค่าชุดเครืองแบบในการปฏิบตั ริ าชการ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. การศึก ษาในครังต่ อไปควรเพิมประเด็นทีคาดว่า จะส่งผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบ ัตงิ าน
อาทิเช่น ภาวะผูน้ ํา คุณภาพชีวติ และการทํางานเป็ นทีม (Team work) เป็ นต้น
2. ในการวิจ ยั ครังต่ อไปควรศึกษาเกียวกับ ปั ญหา อุ ปสรรค ข้อเสนอแนะนํ า มาใช้เป็ น แนว
ทางการพัฒนาระบบงาน เพือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิงขึน
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