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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันรัฐบาลมีหนาท่ีหลายประการในการทําใหประชาชนอยูดีมีสุข  นอกจากหนาท่ี
ในการรักษาความสงบภายในประเทศ และปองกันประเทศจากการรุกรานของขาศึกศัตรูแลว ยังมี
หนาท่ีในดานการจัดการดูแลและสงเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม 
การส่ือสาร การพลังงาน และการพาณิชยอ่ืน ๆ อีกดวย   การดําเนินกิจการของรัฐบาลดังกลาว เห็น
ไดชัดเจนวาตองมีคาใชจาย รัฐบาลจึงจําเปนตองหารายไดเพ่ือใหพอกับคาใชจายนั้น รายไดของ
รัฐบาลไดมาจากหลายทาง เชน จากการเก็บภาษีอากร การขายสินคา การใหบริการ การรับบริจาค
หรือความชวยเหลือ ฯลฯ แตในบรรดารายไดเหลานี้ ภาษีอากรเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญท่ีสุดของ
รัฐบาล  การเก็บภาษีอากร นอกจากมีวัตถุประสงคในการหารายไดเพ่ือใหพอกับคาใชจายของ
รัฐบาลแลว ในปจจุบันภาษีอากรยังเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได สงเสริม
ความเจริญ เติบโตทางธุรกิจการคา รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ชวยควบคุมการบริโภคของ
ประชาชน หรือเพ่ือสนองนโยบายบางประการของรัฐบาล เชน การศึกษา การสวัสดิการสังคม การ
รักษาพยาบาล  เปนตน (ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร , 2552 : 1)  

กรมสรรพากรเปนหนวยงานราชการ ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากร
เพ่ือรัฐบาลจะไดนําเงินภาษีมาใชในการจัดสรรงบประมาณบริหารและพัฒนาประเทศใหมีความ
เจริญกาวหนา ซ่ึงแนวทางหลักท่ีจะทํางานใหบรรลุภารกิจหลักใหได คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี และการใหบริการท่ีดีเ พ่ือเพ่ิมความสมัครใจในการเสียภาษี  จะสงผลให
กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น ดังนั้นกรมสรรพากรจึงเล็งเห็นความสําคัญในการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการเพ่ิมชองทางการใหบริการใหมๆ รวมท้ังใชในการบริหารงาน
ภายในองคกร (สรรพากรสาสน , 2547:149) และการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยู
เสมอเพ่ือสามารถใหบริการแกผูเสียภาษีไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสและเปนธรรม  สวนใน
ดานงานบริการผูเสียภาษี กรมสรรพากรใหความสําคัญเปนอยางมากตอ บุคลากร ในเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพและการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงก็คือการพัฒนาใหเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถใน
การบริการ และมีคุณธรรมควบคูไปกับการปฏิบัติงาน เม่ือเจาหนาท่ีไดรับการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
ท้ังในดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี และดานศีลธรรม นั้น จะสงผลใหเจาหนาท่ีมีความม่ันใจใน
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ความสามารถของตนเอง สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีมีความรักและรับผิดชอบ
ในงานของตนอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงจะสงผลใหเจาหนาท่ีมีความรักและความผูกพันตอองคกร 
ทําใหเจาหนาท่ีสามารถใหบริการผูเสียภาษีดวยความเต็มใจและทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน 
ผลท่ีตามมาก็คือกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีไดเกินเปาหมาย 

ความผูกพันของเจาหนาท่ีและความพอใจในคาตอบแทนเปนเรื่องสําคัญในลําดับตนท่ี
สงผลกระทบตอผลประกอบการขององคกร กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีตัดสินใจเขารวมงานกับ
องคกรในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากองคกรก็เพ่ือแลกเปล่ียนกับคาตอบแทนท่ีองคกร
เสนอให ดังนั้นหากองคกรไมสามารถตอบสนองความตองการขางตนเหลานี้ได เจาหนาท่ีอาจ
ลาออกไปเพื่อหาองคกรท่ีสามารถตอบสนองความตองการในสวนนี้ได หรือในทางตรงขามอาจมี
เจาหนาท่ีบางสวนตัดสินใจไมลาออกแตลดประสิทธิภาพในการทํางานลงไมทุมเทในการทํางาน
ดังท่ีเคยเปน หรือเพ่ือใหภารกิจผานพนไปเพียงวันตอวัน นั่นเปนการทํางานท่ีไมมีความผูกพันตอ
องคกรหรือมีความผูกพันเพียงเล็กนอยเทานั้น (สมศักดิ์ ขยันกิจ, 2546: 21-13) ปรากฏการณนี้สงผล
กระทบตอประสิทธิภาพการทํางานและประสิทธิผลโดยรวมขององคกร ซ่ึงผลที่จะตามมาก็คือ เกิด
ความสูญเสียในองคกรท้ังดานงานบริการ ช่ือเสียง ภาพพจน ความนิยมขององคกร คาใชจายในการ
พัฒนาบุคลากร แตความสูญเสียท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทรัพยากรบุคคล                                                                                 

จากการประมาณการรายไดสุทธิปงบประมาณ 2551 จําแนกตามหนวยงานท่ีจัดเก็บไดยอด
รวม 1,495,000 ลานบาท จําแนกเปนอัตรารอยละไดตามหนวยงานตางๆ ดังนี้กรมสรรพกร 68.20 %  
กรมสรรพสามิต 16.50 %  กรมศุลกากร 4.9 %  สวนราชการอ่ืน 4.8%  รัฐพาณิชย 5.6 % (ขอมูลจาก
สํานักงบประมาณ .งบประมาณโดยสังเขปประจําปงบประมาณ 2551 http://www.bb.go.th)
กรมสรรพากรเปนหนวยงานท่ีจัดเก็บไดมากท่ีสุดในบรรดาหนวยงานของรัฐบาลท้ังหมดและ
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรมโรงงานมาก จัดเก็บภาษีไดในลําดับตนๆ ของ
ประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาองคกร จะพบปญหาท่ีหลากหลาย ปญหาท่ีสําคัญอันดับตนๆ คือ 
ปญหาดานบุคลากร  ไมวาจะเปนเรื่องการลาออกของเจาหนาท่ี  การขาดวินัยในการปฏิบัติงาน การ
มาสาย การเลิกงานกอนกําหนดเวลา การเกษียณอายุราชการกอนกําหนด การกระทําผิดขอบังคับ
ขององคกร  การสูญเสียและขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ     สงผลตอเสถียรภาพใน
ดานงานบริการและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร   ปญหาดังกลาวไดสรางความ
สูญเสียใหแกองคกร ท้ังในดานการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือท่ีจะสรรหา  คัดเลือก  ฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรเขามาทดแทน  และสูญเสียเวลาซ่ึงมิอาจประมาณคาได  โดยในป 2551  องคกร ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาดังกลาวดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากอัตราการเกษียณอายุกอนกําหนด  รวม
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ไปถึง อัตราการโยกยาย ซ่ึงมีอยูในระดับสูง องคกร จึงตองคํานึงถึงสาเหตุของปญหาดังกลาวและ
จําเปนตองหาแนวทางในการปองกัน  ปจจุบันสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรสาคร 1 ซ่ึง
ควบคุมดูแล สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสมุทรสาคร 1 และ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
เมืองสมุทรสาคร 2 มีเจาหนาท่ีท้ังหมด 107 คน ประกอบดวย ขาราชการ 88 คน ลูกจางประจําและ
ลูกจางช่ัวคราว  18 คน พนักงานราชการ 1 คน  (ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สมุทรสาคร 1 , 2552) 
 ดวยเหตุผลนี้ ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ี
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 เพ่ือเปนแนวทางในการนํามาพัฒนาองคกรตอไป 

  
1.2 วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สมุทรสาคร 1 

 
1.3 นิยามศัพท 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง  ความเช่ือม่ัน ความเต็มใจ และความปรารถนาของ
พนักงานในการยอมรับ ทุมเทใหกับการทํางานและองคกร ความผูกพันตอองคกรเปนระดับของ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกกับองคกรซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันกันอยาง
แนนแฟนของสมาชิกท่ีมีตอองคการซ่ึงมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ ดานความเช่ือม่ันอยางแรง
กลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร  ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง
มากเพ่ือประโยชนขององคกร  ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพ
ขององคกร 
 เจาหนาที่ หมายถึง บุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติงานภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1  
 องคกร หมายถึง สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ตั้งอยูเลขท่ี 935 ถนนราษฎร
บรรจบ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปนหนวยงานของรัฐบาลมีหนาท่ี
ในการจัดเก็บภาษีจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากร หรือผูอยูในขายเสียภาษีอากร จะเปนใครบางยอม
แลวแตกฎหมายนั้นๆ จะกําหนด แตโดยท่ัวไปมักไดแกบุคคลธรรมดาและหรือนิติบุคคล ซ่ึงเปนผูมี
สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย    
 
 



 
 
 

 
4 

1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงาน 
สรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 
 2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป 

 
 


