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แรงจูงใจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของทีมก ากับดูแลและทีม
ก ากับดูแลพิเศษ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี สังกัดสรรพากรภาค 5 

WORK MOTIVATION AFFECTING EFFICIENT TEAMWORK OF 
OFFICIALS IN REGIONAL REVENUE OFFICE 5 

อรวรรณ  คงมั่น1 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ด้านของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้้าจุน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านทีมก้ากับดูแลและทีม
ก้ากับดูแลพิเศษ ผู้เสียภาษีอากรอย่างใกล้ชิด ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5  
ศึกษาการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทีมกับกับดูแลและทีมก้ากับดูแล
พิเศษ ผู้เสียภาษีอากรอย่างใกล้ชิด ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 รวมทั้งศึกษา  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ทีม
ก้ากับดูแลและทีมก้ากับดูแลพิเศษ ผู้เสียภาษีอากรอย่างใกล้ชิด ส้านักงานสรรพากรพื้นที่
ในสังกัดภาค 5 เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทีมก้ากับดูแลและทีมก้ากับดูแล
พิเศษของ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 จ้านวน 234 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมากเกือบทุกด้าน ส่วนด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และเงินเดือนและค่าตอบแทน 
อยู่ในระดับปานกลาง และการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากเกือบ
ทุกด้าน ส่วนด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับ
ป าน ก ล าง  ส้ าห รับ แรงจูงใจในการป ฏิบั ติงานที่ส่ งผลต่อ การท้ างานเป็นที มที่ มี
ประสิทธิภาพ มี 6 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการบริหาร ความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า สภาพการปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ, แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม
ฟอร์ด 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the levels of the motivations of 
officials in Regional Revenue Office 5 study the levels of the efficient teamwork levels 
of officers in Regional Revenue office 5 the motivations that affected efficient teamwork 
of officials in Regional Revenue office 5. The sample of the study were 234 , officials in 
Regional Revenue Office 5. The instrument was a questionnaire constructed to inquire 
the sample’s personal status and general information, the job motivations and efficient 
teamwork. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, 
standard deviation, correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The 
research findings showed that job motivation as a whole was at the high level. When 
each aspect of their job motivation was individually analyzed, the findings showed that 
most of the aspects were at the high levels, however, the findings showed that the aspects 
of salary and status were at the moderate levels. Additionally, the efficient teamwork as a 
whole was at the high level. When each aspect of their efficient teamwork was 
individually analyzed, the findings showed that most of the aspects were at the high 
levels, however, the findings showed that the aspects of individual development and 
sound inter - team relation. The findings also showed that the motivations that affected 
efficient teamwork of officials in Regional Revenue office 5 were interpersonal relation, 
company policy job security, advancement, work conditions and work itself.  
KEYWORDS : WORK MOTIVATION, EFFICIENT TEAMWORK, THE 
MOTIVATIONS THAT AFFECTED EFFICIENT TEAMWORK OF OFFICIALS  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน ต่างหันมาให้ความส้าคัญ
กับการท้างานแบบเป็นทีม เพราะพลังในการท้างานร่วมกันซึ่งเกิดจากการรวมเอาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ความช้านาญ ที่มีความแตกต่างกั น รวมทั้งประสบการณ์ และ
แรงจูงใจของสมาชิกในทีมจะท้าให้ผลงานออกมาดีกว่าการท้างานคนเดียว (ไพโรจน์ บา
ลัน,2551) เมื่อทีมท้างานได้ดี ก็สามารถที่จะตอบสนองเป้าหมายขององค์การได้  แต่สิ่งที่จะ
ท้าให้การท้างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ ได้นั้น ส้าหรับแนวคิดของ วู๊ดค็อก และฟรานซิส 
(Woodcock  and Francis อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) องค์ประกอบของการ
ท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้คือ วัตถุประสงค์ที่
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ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน (Clear Objective and Agree Goals) การเปิดเผยต่อ
กันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา (Openness and Confrontation)  การสนับสนุนและการ
ไว้วางใจต่อกัน (Support and Trust) ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง  (Cooperation 
and Conflict) กระบวนการท้างานและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม  (Sound Working 
and Decision Procedures) ภาวะผู้น้าที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) การตรวจสอบ
ทบ ทวนผลงานและวิธีการท้ างาน  (Regular Review) การพั ฒ นาตนเอง  (Individual 
Development) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม (Sound Inter-Team Relation) ก้าหนดบทบาท
ของสมาชิกที่ชัดเจนและสมดุล (Balanced Roles) การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good 
Communications)  
 การที่จะท้าให้พนักงานในองค์การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส้าเร็จ ทั้งในด้านเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จ้าเป็นต้องมีแรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นหรือผลักดัน  และเมื่อ
พนักงานในองค์การได้รับแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานแล้ว ก็จะแสดงพฤติกรรมการตอบสนอง
ในสิ่งที่ตนเองต้องการ ซึ่งจะน้าไปสู่ความพอใจความตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้องค์การต้องให้
ความสนใจทั้งตัวพนักงานในองค์การ และสภาพแวดล้อมในองค์การด้วย ซึ่งทฤษฏีที่ให้
ความสนใจทั้งสองสิ่งนี้ ได้แก่ ทฤษฏีสองปัจจัย อาจเรียกว่า ทฤษฎีการจูงใจและธ้ารงรักษา 
หรือทฤษฎีการจูงใจ-สุขอนามัย หรือทฤษฎีการจูงใจ-ค้้าจุน ซึ่ง ร็อบบินส์ (Robbins, 2007) 
กล่าวว่า ทฤษฎีนี้ได้มีการพัฒนาโดย เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Hertzberg) ซึ่ง
กล่าวถึง ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้าให้การท้างาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท้าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท้างาน ได้แก่  
ความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) การยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ(Work itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement) 
ความเจริญเติบโต (Growth) และส้าหรับปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยค้้าจุน  เป็นปัจจัยที่
ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน  ปัจจัยสุขอนามัยจะเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งได้แก่ การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) นโยบายและการ
บริหาร (Company Policy) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relations) สภาพการปฏิบัติงาน 
(Working Conditions) เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal 
Life) สถานภาพของงาน (Status) ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Job Security)  
 กรมสรรพากร ก็เป็นองค์การหนึ่ง ที่มุ้งเน้นและมีการท้างานเป็นทีม ที่เรียกว่า ทีม
ก้ากับดูแล และทีมก้ากับดูแลพิเศษ หรือแม้กระทั้งปัจจุบันมีการตั้งทีมงานด้านการบริการ
การแนะน้าประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต คือ ทีม e-marketing หรือ
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แม้กระทั่งทีมงานสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ทีมงานบริการต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดส้านักงานสรรพากรภาค และ
มีเจ้าหน้าที่ในทีมงาน ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกส้าคัญท้าให้กรมสรรพากร สามารถบรรลุ
ภารกิจหลัก คือจัดเก็บภาษีอันเป็นรายได้หลักของรัฐบาล เพื่อน้ามาบริหารประเทศ ตาม
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน  เนื่องจากเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของ
กรมสรรพากรที่สูงภายใต้สภาวะการเมืองที่ยังไม่มีเสถียรภาพ และปัญหาภาวะเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภาวะปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและผู้บริโภค  ซึ่ง
เป็นปัจจัยพื้นฐานส้าคัญที่เอ้ือต่อการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร และหน่วยงาน
จัดเก็บรายได้อ่ืนของประเทศ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะของ
กรมสรรพากร (SWOT Analysis) พบจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายใน 
กล่าวคือ  องค์การขนาดใหญ่การขับเคลื่อนท้าได้ช้า  และขาดระบบการให้แรงจูงใจ 
(กรมสรรพากร, 2552) 
 ดังนั้นการเตรียมพร้อมอีกทางหนึ่งของผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์การให้
บรรลุผลตามเป้าหมายหลัก ก็คือการหาวิธีเสริมสร้างการท้างาน เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
โดยใช้แรงจูงใจ มาเป็นปัจจัยหนึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองของแรงจูงใจและวิธีต่างๆ  ในการท้างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่สงผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน้าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการองค์การกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมอันจะส่งผลให้
การท้างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทีมก้ากับดูแล 
และทีมก้ากับดูแลพิเศษ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดส้านักงานสรรพากรภาค 5 
 2. เพื่อศึกษา การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทีมก้ากับ
ดูแล และทีมก้ากับดูแลพิเศษ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดส้านักงานสรรพากรภาค 5 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีม
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในการน้าข้อมูลไปพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการภายในองค์การ เพื่อเป็นแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่ภายในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ 
 
 



516 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

สมมติฐานของการวิจัย 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิ ภาพของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทีมก้ากับดูแล และทีมก้ากับดูแลพิเศษ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ใน
สังกัดส้านักงานสรรพากรภาค 5 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่  การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่ม ประชากรส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทีมก้ากับดูแลและทีมก้ากับดูแลพิเศษ ในส้านักงานสรรพากรพื้นที่
สังกัดสรรพากรภาค 5 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, การท้างานเป็น
ทีม และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นทีม ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทีมก้ากับดูแล
และทีมก้ากับดูแลพิเศษ ในส้านักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดสรรพากรภาค 5 โดยส้ารวจจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่างจ้านวน 234 คน 

3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในช่วง เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2557 เท่านั้น 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท้าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานด้าน
ก้ากับดูและผู้เสียภาษีอากร ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดส้านักงานสรรพากรภาค 5  
ซึ่งจะเป็นข้อมูลส้าหรับให้ผู้บริหารสามารถน้าไปสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าที่ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน  
 2. เพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการน้าไปพัฒนาการท้างาน
เป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท้าให้องค์การประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจขององค์การ 
 3. เพื่อเป็นแนวทางส้าหรับผู้บริหาร ในการน้าข้อมูลไปวางแผนการพัฒนา
องค์การ และการจัดองค์การน้าองค์การสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวความคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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             แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
                  มี  14  ด้าน ได้แก ่
ปัจจัยจูงใจ 
   -   ความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน 
   -   การยอมรับนับถือ 
   -   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   -   ความรับผิดชอบ  

           -   ความก้าวหน้า 
           -   ความเจริญเติบโต 

 
-         -   การปกครองบังคับบัญชา 
          -   นโยบายและการบริหาร 
          -   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
          -   สภาพการปฏิบัติงาน 
-         -   เงินเดือนและค่าตอบแทน 
          -   ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
-        -   สถานภาพของงาน 
          -   ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 

     
       
      
         

  
 
  
  
    
 
 
 
 
    
   ปัจจัยค้ าจุน      
 

 

        
      
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นที่เกิดจากความ
ต้องการ ที่จะได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งเป็น 14 ด้าน ได้แก่  

  การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ   
               มี 11  ด้าน ได้แก่ 

- วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและ
เป้าหมาย ร่วมกัน 
-  การเปิดเผยและเผชิญหน้า 
-  การสนับสนุนและไว้วางใจต่อ
กัน 
-  ความร่วมมือและการใช้ความ
ขัดแย้ง  
-  กระบวนการท้างานและการ
ตัดสินใจ 

   -   ภาวะผู้น้าที่เหมาะสม 
    -  การตรวจสอบผลงาน 
    -  การพัฒนาตนเอง 
    -  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 
    -  บทบาทที่สมดุล 
   -  การติดต่อสื่อสารที่ดี 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   -  การศึกษา 
- อายุ   -  ประสบการท้างาน 
- เงินเดือน 
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1.1 ความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานจนบรรลุตาม
เป้าหมาย ตามก้าหนดเวลา และความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจน
ส้าเร็จ เมื่องานประสบความส้าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและภูมิใจในผลส้าเร็จของงานนั้น 
  1.2 การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการชมเชย ยกย่อง เชื่อถือและ
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืนๆ 
  1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ท้าทายต่อความรู้ ความสามารถ มีความน่าสนใจ 
  1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจ เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
        1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง งานที่ปฏิบัติให้โอกาสในการเลื่อนต้าแหน่ง 
หรือระดับที่สูงขึ้น และท้าให้เกิดประสบการณ์และความช้านาญมากขึ้น 
        1.6 ความรอบรู้ในศาสตร์ของงาน หมายถึง การได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความ สามารถและทักษะจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสในการศึกษาต่อ อบรม 
สัมมนาและดูงาน 
  1.7 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความยุติธรรม เสมอภาคในการ
ปกครองบังคับบัญชาและความสามารถและความสุขุมของผู้บังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  1.8 นโยบายและการบริหาร หมายถึง หลักในการท้างาน การวางแผน การ
กระจายงาน การมอบหมายงาน การจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการรองรับ
ความเสียงต่อเจ้าหน้าที่ 
  1.9 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความสามัคคี ความสนิทสนม 
ใกล้ชิดระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ทั้งในการด้านการท้างานและส่วนตัว 
ความสามารถในการท้างานร่วมกันและมีบรรยากาศในการท้างานที่เป็นมิตร 
     1.10 สภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
เคร่ืองช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ได้แก่ ความเป็นสัดส่วนของอาคารสถานที่ สิ่ง
อ้านวยความสะดวก บรรยากาศ ลักษณะแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม 
        1.11 เงินเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น 
เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง และเงินสวัสดิการอ่ืนๆ เป็นต้น 
  1.12 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ชีวิตส่วนตัวที่มีผลท้าให้บุคคลมี
ความรูส้ึกที่ดีต่องาน เช่นการเดินทาง ที่พักอาศัย เป็นต้น 
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  1.13 สถานภาพของงาน หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ 
ความมีชื่อเสียงของหน่วยงาน 

       1.14 ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความยั่งยืน ถาวรของ
ต้าแหน่งงานและองค์การในการจ้างงาน การมีงานให้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง   
 2. ส้านักงานสรรพากรภาค 5 หมายถึง หน่วยงานภายในกรมสรรพากร มีหน้าที่
ควบคุมดูแลหน่วยงานสรรพากรพื้นที่ ในเขตภาคตะวันออก รวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
จันทบุ รี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุ รี จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสมุทรปราการ 

3. ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ หมายถึง หน่วยงานสรรพากรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ 
ทั้ง 9 จังหวัดตาม ข้อ 2 ซึ่งปัจจุบันมีสรรพากรพื้นที่ใน 9 จังหวัดแยกเป็น 14 พื้นที่ จังหวัด
ละ 1 พื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการแยกสรรพากรพื้นที่
ออกเป็นจังหวัดละ 3 พื้นที่ 
 4. เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในทีมก้ากับดูแล และทีมก้ากับดูแล
พิเศษ ของส้านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดส้านักงานสรรพากรภาค 5   
 5. ทีมงาน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการก้ากับดูแลผู้เสียภาษี ของ
ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดส้านักงานสรรพากรภาค 5 ซึ่งอยู่ในการก้ากับดูแลของ 
กรมสรรพากร ประกอบด้วย ทีมก้ากับดูแล และทีมก้ากับดูแลพิเศษ  
 6. การท้างานเป็นทีม หมายถึง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ ในทีม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลส้าเร็จของงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
 7. การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง องค์ประกอบในการท้างานเป็น
ทีมที่มีลักษณะ 11 ด้าน ดังนี ้

7.1 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง จุดมุ่งหมายของ
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมได้ผลงานตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของ
องค์การ 

7.2 การเปิดเผยและเผชิญหน้า หมายถึง การแก้ไขปัญหาอย่างเผชิญหน้า 
และเปิดเผยจริงใจต่อกันของสมาชิกในทีม 

7.3 การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน หมายถึง การที่สมาชิกทีมมีความ
ไว้วางใจกัน และช่วยเหลือร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7.4 ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง หมายถึง การที่ทีมงานมีการ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานโดยการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ในการท้างานและ
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หากมีความความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะร่วมกันพิจารณาเพื่อขจัดความขัดแย้งและใช้ไปในทาง
ที่สร้างสรรค์ 

7.5 กระบวนการท้างานและการตัดสินใจ หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการ
ท้างานของสมาชิกภายในทีมเป็นไปแนวทางเดียวกันตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อให้การท้างานบรรลุเป้าหมายและมีการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

7.6 ภาวะผู้น้าที่เหมาะสม หมายถึง การที่หัวหน้าทีม ซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้
ชี้แนะและแบ่งงานให้สมาชิก  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตนเองให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของทีม และมีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบังคับบัญชาสมาชิกในทีม 

7.7 การตรวจสอบผลงาน หมายถึง วิธีการทบทวนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทีมของตนเองอย่างสม่้าเสมอ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานใน
องค์การด้วย 

7.8 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาทักษะและความสามารถของ
สมาชิกทีม โดยการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนาเป็นกลุ่ม 

7.9 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม หมายถึง การที่สมาชิกทีมมีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน มีการสนับสนุนการท้างานและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในทีม และระหว่าง
ทีม 

7.10 บทบาทที่สมดุล หมายถึง การที่สมาชิกทีมมีความเข้าใจในบทบาท
ของตนเอง มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน 
              7.11 การติดต่อสื่อสารที่ดี หมายถึง การที่สมาชิกทีมและระหว่างทีมมี
ทักษะในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน้าเสนอเป็น
ประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจคือความปรารถนา ความต้องการหรือความเต็มใจภายในที่ เป็น
แรงผลักดันให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันน้าไปสู่ผลส้าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์ จึงสรุปได้ว่าการการจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูก กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ 
ให้กระท้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า  พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูง
ใจ เป็นพฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ ต้องเป็นพฤติกรรม
ที่มีความตั้งใจ มีทิศทางจริงจัง และมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรม
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ที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า แรงจูงใจ ด้วย
ส้าหรับความหมายของแรงจูงใจ  ตามค้านิยามความหมายของ ราณี อิสิชัยกุล (2550 :) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลกรมีความกระตือรือร้นในการท้างาน มี
ความร่วมมือร่วมใจในการท้างานร่วมกัน  และแรงจูงใจยังส่งผลไปถึงคุณภาพของผลงาน
และประสิทธิภาพของการท้างานด้วย ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการท้า
เป็นทีม ได้แก่ หัวหน้าทีม  หรือผู้บริหาร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทีม ผู้วิจัยจึงได้น้า
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ หลากหลายทฤษฎีมาปรับใช้เพื่อช่วยในการวิจัยคร้ังนี้ส้าเร็จลุล่วง 
ได้แก่ ทฤษฎีขั้นล้าดับความต้องการ (Maslow’s  hierarchy of  needs), ทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮอร์ซเบอร์ก, ทฤษฎีความต้องการที่แสวงหาของแมคคลีแลนด์  (McClelland), ทฤษฎี
ความคาดหวังของวรูม (Vroom), ทฤษฎีการก้าหนดเป้าหมาย (Goal Setting), ทฤษฎีการ
เสริมแรง (Reinforcement Theory), เทคนิคการจูงใจ  (Motivational  Techniques) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 
การท้างานเป็นทีม หมายถึง การที่กลุ่มคนที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 

โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท้างานร่วมกัน มีความพึ่งพาและความผูกพันกันใน
การท้างาน มีการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้งานนั้น ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ จากการจ้าแนกประเภทของทีมงานตามแนวคิดของ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550) 
รวมกับแนวคิดของ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2549) สามารถจ้าแนกประเภททีมงาน ตามลักษณะ
การปฏิบัติ ได้ 3 ประเภท คือ ทีมงานตามหน้าที่หรือทีมงานแก้ปัญหา ทีมข้ามสายงาน  และ
ทีมงานบริหารหรือควบคุมตนเอง ส่วนการจ้าแนกตามบทบาทหน้าที่ สามารถจ้าแนกได้ 5 
ประเภท คือ ทีมงานผู้บริหารระดับสูง ทีมงานบริหารระดับกลาง ทีมงานระดับปฏิบัติ 
ทีมงานเชิงเทคนิค และทีมฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งในการท้างานเป็นทีมสามารถ
ช่วยให้องค์การมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ส้าหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด
ของ (Francis & Woodcock  อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) เกี่ยวกับการท้างาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 11 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน    การ
เปิดเผยและเผชิญหน้า การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน  ความร่วมมือและการใช้ความ
ขัดแย้ง  กระบวนการท้างานและการตัดสินใจ ภาวะผู้น้าที่เหมาะสม การตรวจสอบผลงาน 
การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม บทบาทที่สมดุล และการติดต่อสื่อสารที่ดี 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้้าจุน ของเจ้าหน้าที่ที่
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ปฏิบัติงานด้านทีมก้ากับดูแลและทีมก้ากับดูแลพิ เศษ ผู้ เสียภาษีอากรอย่างใกล้ชิด 
ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 ศึกษาการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ทีมกับกับดูแลและทีมก้ากับดูแลพิเศษ ผู้เสียภาษีอากรอย่างใกล้ชิด ส้านักงาน
สรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 รวมทั้งศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการ
ท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ทีมก้ากับดูแลและทีมก้ากับดูแลพิเศษ ผู้เสีย
ภาษีอากรอย่างใกล้ชิด ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 ดังนี้  

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทีมก้ากับดูแล
และทีมก้ากับดูแลพิเศษ ของส้านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดสรรพากรภาค 5 ทั้ง 9  
จังหวัด รวม 13 พื้นที่ ได้แก่ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี ส้านักงานสรรพากรพื้นที่
นครนายก ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ส้านักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว ส้านักงาน
สรรพากรพื้นที่จันทบุ รี ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ส้านักงานสรรพากรพื้นที่
ฉะเชิงเทรา ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ส้านักงาน
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ส้านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ส้านักงานสรรพากร
พื้นที่สมุทรปราการ 2 ส้านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 (กรมสรรพากร,2551)  
รวมจ้านวนทั้งสิ้น 565 คน และกลุ่มตัวอย่างทั้ง 13 พื้นที่ จ้านวน 234 คน สุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)  
 2. สร้างเคร่ืองมือการวิจัยซึ่งได้แก่แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือปัจจัย
ส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และปัญหา/
อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการท้างานเป็น
ทีมที่มีประสิทธิภาพ   
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจาก จากแหล่งทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการศึกษา เอกสาร หนังสือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  
และ ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่ งถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการท้างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 234 คน แบบสอบถามจ้านวน 234 ชุด  
 4. ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการ
ท้ างานเป็นทีมที่ มีป ระสิท ธิภาพใช้สถิติ เชิ งพ รรณ นา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใน
การวิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
เจ้าหน้าที่ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 6 ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 88.89 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.68 และมีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 
10,000-15,000  บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.31 มีระดับการศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 80.77 ส้าหรับเร่ืองประสบการณ์ ในการท้างานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.88  
 ผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 โดยเจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล้าดับ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงานด้านความส้าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน  ด้านการปกครองบังคับบัญ ชา ด้านลักษณ ะงานที่ปฏิบัติ  ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านโอกาสความก้าวหน้า  ด้านสถานภาพของงาน ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านความเจริญเติบโต ด้านการยอมรับนับถือ และด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน ส่วนด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
ปานกลาง   
 ผลการวิเคราะห์ การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 โดยเจ้าหน้าที่มีการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมากเรียงตามล้าดับ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น้าที่เหมาะสม ด้านการตรวจสอบผลงาน ด้าน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน  ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง ด้าน
การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 
และด้านบทบาทที่สมดุล ส่วนด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม และด้านการพัฒนาตนเอง  
อยู่ในระดับปานกลาง   
 ผลการวิเคราะห์  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมดสามารถอธิบายการ
ผันแปรของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ คิด
เป็นร้อยละ 75.60 ซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด 14 ตัวแปร มีเพียง 6 ตัวแปรเท่านั้น 
ที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
นโยบายและการบริหาร  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า สภาพการปฏิบัติงาน 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีเพียงตัวแปร ลักษณะงานที่ปฏิบัติเท่านั้น ที่ให้น้้าหนักค้า
ท้านายเชิงลบ จึงสามารถสรุปผลการทดสอบได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้ง
ไว้   
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 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ในการท้างานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่างมี ปัญหา อุปสรรค 
ได้แก่ ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการในการปฏิบัติงานนั้น ยังไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ยังไม่เพียงพอ
และตรงกับความต้องการ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ขาดการมีส่วนร่วมในการก้าหนดวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายของทีมงาน รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจ และยังขาดทักษะ
ในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ประกอบการ  และเทคนิค
การเจรจา รวมถึงขาดความร่วมมือกัน  
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัย สามารถสรุปได้ว่า การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดภาค  5 ต้องให้ความส้าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็น
เพราะ ในการท้างานเป็นทีม นั้นไม่สามารถท้างานให้ส้าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
ด้วยคนใดคนหนึ่งคนเดียว แต่ต้องอาศัย การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการท้างาน และ
ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา งานจึงจะ
ส้าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายและการบริหารขององค์การเองก็ต้องมีระบบการ
บริหารจัดการองค์การที่ดี เพราะถ้าทีมงาน มีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติได้ มีการวางแผนการด้าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายขององค์การ การ
ท้างานต่างๆ ก็จะมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกมั่นคงในงานที่ปฏิบัติ มีความ
มั่นคงในชีวิตและครอบครัว ท้าให้พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงาน มุ่งมั่นสั่งสม
ความรู้ให้เกิดประสบการณ์และความช้านาญมากขึ้น เพื่อมีโอกาสก้าวหน้า และได้รับการ
เลื่อนต้าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เคร่ืองอ้านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานต้องเพียงพอกับความต้องการ ถ้าสถานที่ท้างาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะ
ท้าให้พนักงานมีความกระตือรือร้น สะดวกสบาย รู้สึกอยากท้างานและขยันท้างาน และ
เจ้าหน้าที่จะคลายความเครียด ความกังวลใจ เน่ืองจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นงานที่ต้อง
ท้าตามระเบียบ อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่า แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของทีมก้ากับดูแล
และทีมก้ากับดูแลพิเศษ ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 5 ซึ่งพบประเด็นที่
น่าสนใจ ดังน้ี 
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 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ส้านักงาน
สรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 ได้ร้อยละ 75.60 ซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด 14  
ตัวแปร มี 6 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เรียงตามล้าดับ ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เนื่องจาก การท้างานเป็นทีม คือการที่กลุ่มคนที่
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท้างานร่วมกัน  
มีความพึ่งพาและความผูกพันกันในการท้างาน  มีการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน 
ดังนั้นในการท้างานเป็นทีมจึงไม่สามารถท้างานได้ เพี ยงคนเดียวให้ส้ าเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้องอาศัย การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการท้างาน และต้อมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา งานต่างๆจึงจะ
ส้าเร็จและมีประสิทธิภาพ จึงสอดคล้อง  กับทฤษฎีสองปัจจัย  ของ เฮอร์ซเบอร์ก 
(Hertzberg) ที่กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน และความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ  
 นโยบายและการบริหาร แสดงให้เห็นว่า ทีมงานมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้  และมีการจัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการ 
ด้าเนินงานอย่างสม่้าเสมอ และเป็นแนวทางเดียวกับกับนโยบายขององค์การ ซึ่งถ้าองค์การ
ใดมีนโยบายและการบริหารงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การท้างานต่างๆ ก็จะมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โกมล บัวพรหม (2553) แรงจูงในในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 
3 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 
 ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่ สิ้นสุด 
กล่าวคือ ต้องการความมั่นคงในงานต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและ
ครอบครัว โดยแต่ละบุคคลต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั้งทางกายภาพและจิตใจ 
และมีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีพ สอดคล้องกับ การวิจัยของ รุ่งณภา  แสงมณี (2552) 
แรงจูงในในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ส้านกังานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 6 
 ความก้าวหน้า แสดงให้ เห็นว่า เจ้าหน้าที่มีความต้องการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสบการณ์และความช้านาญในการท้างานเป็นทีมมากขึ้น เพื่อมีโอกาสได้รับการเลื่อน
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ต้าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น  ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก 
(Hertzberg) ที่พบว่า ความก้าวหน้า เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ท้าให้การท้างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท้าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจใน
การท้างาน ซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจ  
 สภาพการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องการให้มีเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน บรรยากาศทางกายภาพเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
สะอาด มีระเบียบ และเป็นสัดส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ ประดินันท์ อุปรมัย (2551) ที่กล่าวถึง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทีม ไว้ว่า การเอ้ืออ้านวยความสะดวกในการท้างาน  เช่น 
สถานที่ท้างานให้มีลักษณะเหมาะสมกับการท้างาน และวัสดุครุภัณฑ์ควรมีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้น้้าหนัก ค่าพยากรณ์เชิงลบ ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมีค่าระดับมาก จะมีการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจสภาพกิจการ การตรวจปฏิบัติการ 
ด้านต่างๆ นั้น เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ในระเบียบและแผนการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพากร อย่างเคร่งครัด และมีระยะเวลาการเสร็จของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลายขั้นตอน ซึ่งอาจท้าให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียด กังวลใจ และอาจเบื่อหน่าย จึงท้าให้
การท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมีระดับน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ประดินันท์  
อุปรมัย (2551) แรงจูงใจภายนอก  (Extrinsic Motives) เป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอก ตัว
บุคคลที่มีผลต่อการท้างานของบุคคลได้แก่  ความยากง่ายของงาน ท่าทีของเพื่อนร่วมงาน 
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่าง บุคลากร  การสื่อสาร  ความชัดเจนของเป้าหมาย  และ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  บรรยากาศในการท้างาน  ความยุติธรรม  และภาวะผู้น้า
ของหัวหน้าทีมหรือผู้บริหาร 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ขวัญ
และก้าลังใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การ เป็นต้น  

2. ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ ประกอบด้วยเพื่อให้การศึกษามีเนื้อหาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

3. ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้เสียภาษีที่มีต่อการท้างานเป็นทีมของ
กรมสรรพากรเพื่อน้ามาปรับปรุงและพัฒนาการท้างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
ขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น้า และความผูกพันต่อองค์การ เป็นต้น  
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5. ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ประกอบด้วยเพื่อให้
การศึกษามีเน้ือหาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

6. ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้เสียภาษีที่มีต่อการท้างานเป็นทีมของ
กรมสรรพากร เพื่อน้ามาปรับปรุงและพัฒนาการท้างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

7. ศึกษาเปรียบเทียบการท้างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทีมก้ากับ
ดูแลกับทีมก้ากับดูแลพิเศษ ของส้านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 กับภาคอื่นๆ 
บรรณานุกรม 
กรมสรรพากร. (2552). การปฏิรูปโครงสร้างกรมสรรพากร. ค้นเมื่อกุมภาพันธ์ 15, 2557 
 http://rdsrv.rd.go.th/8646.0.html.   
__________. (2550). SWOT Analysis กรมสรรพากร. ค้นเมื่อมีนาคม 8, 2557 
 http://rdsrv.rd.go.th/fileadmin/download/plan/50/RD-Plan50-doc.pdf. 
กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2546). สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพมหานคร :   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    
โกมล บัวพรม. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3. ภาคนิพนธ์ ครุศาสตร์ 
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
ประดินนัท์ อุปรมัย. (2551). สร้างพลังทีมงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง. นนทบุรี : ศูนย์ 

ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ. 
ไพโรจน ์บาลัน. (2551). ทักษะการบริหารทีม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอคทีฟ  

พริ้นท์  จ้ากัด. 
รุ่งณภา แสงมณี. (2552). แรงจูงในในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมท่ีมี 

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีในสังกัดภาค 6.  วิทยานิพนธ์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

วราภรณ ์ตระกูลสฤษดิ์. (2549). การท างานเป็นทีม. กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์ศูนย์ 
ส่งเสริมวิชาการ. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2545). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร. 
สมใจ ลักษณะ. (2550). การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพมหานคร : โรง 
 พิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์. 
สมิหรา จิตตลดากร. (2546). ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร : แสงเทียนการพิมพ์. 

http://rdsrv.rd.go.th/8646.0.html
http://rdsrv.rd.go.th/fileadmin/download/plan/50/RD-Plan50-doc.pdf


528 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

ส้านักงานสรรพากรภาค 5. (2551). โครงสร้างและนโยบายการบริหารงาน. ค้นเมื่อ 
มีนาคม 8, 2557 http://www.rd.go.th/region5/6940.html.  

Stephen Robbins P.(2007). Management. New Jersey : Pearson Education.  
 

http://www.rd.go.th/region5/6940.html.

