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บทคัดยอ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการดําเนินงานของเจาหนาที่  และ

นําเสนอตัวแบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการซึ่งสงผลตอคุณภาพขององคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที ่กลุม
ตัวอยางคือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร จํานวน 392 คน จากสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ 15 แหง โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนําแนวคิดทฤษฎีตางๆมาสรางสมมุติฐานเพื่อการ
ทดสอบวิเคราะหความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกัน และใชวิธีทางสถิติพิสูจนตัวแปรเชิงถดถอยพห ุจากนั้นเสริมดวย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานจํานวน 16 ทาน นอกจากนี้มีการจัดสัมนนากลุมเพื่อใหได
แนวความคิดจากผูมีสวนไดสวนเสีย  

ผลการวิจัยพบวาตัวแปรอิสระ 9 ตัว ซึ่งประกอบดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคุณภาพ 
การรับรูตนทุนแหงคุณภาพ การมีเปาหมายที่ชัดแจง การมีจิตสํานึกแหงคุณภาพ  การสรางผลลัพธใหเปนรูปธรรม 
การมีวาจาสุภาพ การมีความปรารถนาดี การมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการมีความเห็นชอบรวมกัน สงผลตอ
คุณภาพขององคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร โดยตัวแปรที่สงผลมากที่สุดคือ การสราง
ผลลัพธใหเปนรูปธรรม โดยสามารถนํามาสรางเปนตัวแบบ โดยพบวาการใชแนวทางของ TQMและกระบวนการ
ทางสาราณียธรรมจะทําใหเกิดการดําเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
 
คําสําคัญ :  การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study the factors that contribute to the operational qualities 
of officers and to present a model of total quality management that contributes to the quality of 
organizations in Area Revenue Offices. Sample groups include  392  operation  staff  members of the 
Revenue Department’s area revenue offices in 15 locations. The research was conducted based on 
quantitative analysis and theoretically created hypotheses to test and analyze rational and logical 
correlations, statistically proven multiple regression variables, enhanced by quality research 
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methodology through interviewing 16 office managerial persons. Additionally, a focus group seminar 
had been conducted to generate more ideas in participating stakeholders. 

According to the research results, there are 9 independent variables comprising application of 
information technology in quality management, perception of cost of quality, expressed goals, quality 
accountability, realization of outcome, verbal politeness, well-wishes, generosity, and agreeableness 
that are contributing to the qualities of organizations in the Revenue Department’s area revenue offices, 
with the most influential one being the realization of outcome that can be used to create and develop a 
model  which result in a better quality operations. It is revealed that the TQM and Conciliation & 
Fraternal methodology can improve quality and effectiveness of the Area Revenue Offices under 
Revenue Department operations. 
 
Keywords : total quality management  
E-mail : vm12558@gmail.com 
 

คํานํา 
 ระบบราชการโดยเฉพาะสํานักงานกรมสรรพากร ซึ่งเปนองคการภาครัฐที่มีหนาที่หลักในการจัดเก็บรายได
ใหรัฐ และเปนแหลงรายไดสําคัญที่สุดของประเทศ จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกระบวนการ
ทํางาน ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management, TQM) เปนระบบการจัดการที่เนน
บุคลากร (a people-focused management system) กลาวคือ เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุงเปลี่ยนแปลง
คนทั้งหมดในองคการ เพื่อใหองคการใหความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีตัวอยาง
ความสําเร็จในการนําหลักกการ TQM มาใชจากกิจการตาง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุน ประเทศตะวันตกและประเทศอื่น 
ๆ ทั่วโลก 

เพื่อเปนการกระตุนใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)ไดจัดใหมีการติดตามและประเมินผล เพื่อเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานของรัฐ พรอมกับจัดใหมีการมอบรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนขึ้น โดยมีการ
ประกาศเกียรติคุณและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจใหสวนราชการตางๆ ใหมีความ
มุงมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานบริการใหดียิ่งขึน้ ซึ่งเปนไปเพื่อการนําองคการไปสูการบริหาร
ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนตอไป นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการในเชิงคุณภาพ และสามารถยกระดับความศรัทธาของประชาชนที่มีตองานราชการเพิ่มขึ้นดวย จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งทีภ่าครัฐควรที่จะนําแนวทางการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ (TQM) ของภาคเอกชน มาปรับปรุง
ใชในองคการ เพี่อสอดประสานกับวัฒนธรรมองคการ จะเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพทั่วทั้งองคการ มีความ
ตอเนื่องและยั่งยืน 
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อุปกรณและวิธีการ  
การศึกษาครั้งนี้จะใชกับกลุมประชากรที่เปนเจาหนาที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร 

เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว ขั้นตอนตอไปผูวิจัยจึงทําการเลือกกลุมตัวอยางจากกลุมประชากรจํานวน 
16,873 คน  โดยการทํากลุมตัวอยางแบบสุม (Cluster Sampling) ดวยการเลือกตัวอยางแบบกลุมหลายชัน้ (Multi-
Stage Cluster Sampling) โดยกลุมแรกคือภาคเปนกลุม(Cluster)ที่ใหญที่สุดมีทั้งหมด 5 ภาค โดยเลือกทั้ง 5 ภาค 
กลุมที่สองคือจังหวัดมีทั้งหมด 76 จังหวัด เลือกกลุมตัวอยางตามสัดสวนของจํานวนจังหวัดในแตละภาค 
(Proportional Statified Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 15 จังหวัด และขั้นตอนสุดทายก็คือการเลือกเจาหนาที่
ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร ผูวิจัยจึงทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ซึ่งได
กลุมตัวอยางตามจํานวนที่ตองการ จํานวน 392 คน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี ้ แบง
ออกเปน 2 สวน คือ 1. ขอมูลจากแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับการวิเคราะหขอมูล  2. ขอมูลจากการสัมภาษณ 
ผูวิจัยใชการวิเคราะหแนวคิด (Conceptual Analysis) เพื่อนําคําตอบที่ตรงกับประเด็นคําถามมาสรุปผล 

การศึกษานี้ไดทําการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากรที่มีทั้งหมด 8 
กระบวนงาน ทําใหทราบสภาพปจจุบันของคุณภาพองคการ ระดับคุณภาพขององคการ ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
ขององคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากรในภาคปฏิบัต ิ และไดเสริมดวยการสัมภาษณผูนํา
องคการ ระดับสูง  ระดับกลาง ในหนาที่สําคัญขององคการ ไดแก สรรพากรพื้นที ่เปนผูบริหารระดับสูง นักวิชาการ
สรรพากรชํานาญการพิเศษ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ และสรรพากรอําเภอ เปนผูบริหารระดับกลาง เพื่อ
ทราบแนวคิดในการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ ตลอดจนสามารถเพิ่มเติมแนวคิดในการบูรณาการคุณภาพของ
องคการที่ไดจากการสอบถามเจาหนาที ่โดยใหครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงาน  

เมื่อไดผลลัพธจากการสอบถามเจาหนาที่และการสัมภาษณของผูบริหารแลวจะทําใหทราบรูปแบบ
คุณภาพขององคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ดังกลาวไดจัดใหมีการเขารวมสัมมนากลุม โดยจัดเปน 2 กลุม คือกลุมเจาหนาที่สรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร 
และ ผูเสียภาษีอากร เพื่อใหผูเกี่ยวของโดยตรงทั้ง 2 กลุมนั้นไดแสดงความเห็นในรูปแบบที่ไดจากการวิจัยเพื่อให
เกิดประโยชนที่จะไดรับอยางแทจริง 
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ผลและวิจารณ 
1. คุณภาพขั้นตนขององคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร  
ผลการวิเคระหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธีการนําตัวปจจัยเขาสมการแบบเขาทั้งหมด (Stepwish selection ) 

ปจจัย R R2 R2Change b β t p 
1.การมีเปาหมายที่ชัดแจง  (X32) .063 .414 .414 .238 .221 4.382 .000 
2.การสรางผลลัพธใหเปนรูปธรรม
(X35) 

.711 .505 .091 .131 .159 3.737 .000 

3.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X23) .731 .534  .029 .169 .189 4.903 .000 
4.การมีจิตสํานึกแหงคุณภาพ (X33) .555 .550  .020 .204 .194 4.042 .000 
5.การรับรูตนทุนแหงคุณภาพ (X31) .572 .566  .017 .195 .184 4.190 .000 
6.การมีความปรารถนาด ี(X43) .767 .588  .016 -.102 -.115 -3.603 .000 
7.การมีวาจาสุภาพ (X42) .775 .601 .012 .145 .146 4.662 .000 
8.การมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน (X45) 

.783 .614  .013 -.104 -.108 -3.488 .001 

9.การมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ (X44) .792 .627  .013 .126 .109 3.553 .000 
10.การมีความเมตตา (X41) .799 .638  .011 -.087 -.114 -3.580 .000 
11.การมีความเห็นชอบรวมกัน 
(X46) 

.805 .648  .009 .075 .099 3.164 .002 

*p < 0.05  
R = .805   S.E.est  = .352 
R2 = .648   Constant = .060 
จากผลการวิจัย สามารถวิเคราะหไดวา หากกลุมตัวอยางม ี การมีเปาหมายที่ชัดแจง (X32), การสราง

ผลลัพธใหเปนรูปธรรม (X35), การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X23), การมีจิตสํานึกแหงคุณภาพ (X33), การรับรูตนทุน
แหงคุณภาพ (X31), การมีวาจาสุภาพ (X42), การมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ (X44) และการมีความเห็นชอบรวมกัน (X46) 
ในระดับสูง จะมีแนวโนมสงผลใหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพทั่วทั้งองคการขั้นตน (Outcome) ขององคการ สูงขึ้นดวย 
สวนในกรณ ี การมีความปรารถนาดี (X43), การมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน (X45) และการมีความเมตตา (X41) 
ต่ํา จะมีแนวโนมสงผลใหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพทั่วทั้งองคขั้นตน(Outcome) ขององคการ ต่ําไปดวย   
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2. คุณภาพบั้นปลายขององคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร 
ผลการวิเคระหการถดถอยพหุคูณโดยวิธีการนําตัวปจจัยเขาสมการแบบเขาทั้งหมด(Stepwise selection ) 

ปจจัย R R2 R2Change b β t p 
1.การสรางผลลัพธใหเปนรูปธรรม
 (X35) 

.652 .426 .426 .355 .365 7.679 .000 

2.การมีเปาหมายที่ชัดแจง  (X32) .701 .491 .066 .254 .201 3.911 .000 
3.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X23) .719 .517  .026 .210 .199 4.647 .000 
4.การมีความเห็นชอบรวมกัน (X46) .724 .525  .008 .077 .087 2.470 .014 
5.การมีจิตสํานึกแหงคุณภาพ (X33) .728 .530  .006 .143 .116 2.134 .033 
6.การมีวาจาสุภาพ (X42) .732 .535  .005 .083 .071 2.046 .041 
*p < 0.05  

R = .732   S.E.est  = .471 
R2 = .535   Constant = -.382 
จากผลการวิจัย สามารถวิเคราะหไดวา หากกลุมตัวอยางมกีารสรางผลลัพธใหเปนรูปธรรม (X35), การมี

เปาหมายที่ชัดแจง (X32), การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X23), การมีความเห็นชอบรวมกัน (X46), การมีจิตสํานึกแหง
คุณภาพ (X33) และการมีวาจาสุภาพ (X42) ในระดับสูง จะมีแนวโนมสงผลใหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบั้นปลาย 
(Ultimate Outcome) ขององคการ สูงขึ้นดวย 
 
3. คุณภาพโดยรวมขององคการในสํานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดกรมสรรพากร 
ผลการวิเคระหการถดถอยพหุคูณ โดยวิธีการนําตัวปจจัยเขาสมการแบบเขาทั้งหมด (Stepwise selection ) 

ปจจัย R R2 R2Change b β t p 
1.การสรางผลลัพธใหเปนรูปธรรม
 (X35) 

.679 .461 .461 .236 .286 6.981 .000 

2.การมีเปาหมายที่ชัดแจง  (X32) .764 .584 .123 .219 .204 4.203 .000 
3.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X23) .785 .616  .032 .177 .198 5.359 .000 
4.การมีจิตสํานึกแหงคุณภาพ (X33) .794 .630  .015 .182 .174 3.772 .000 
5.การมีความเห็นชอบรวมกัน (X46) .801 .642  .012 .080 .106 3.546 .000 
6.การมีวาจาสุภาพ (X42) .807 .651  .009 .101 .101 3.418 .001 
7.การรับรูตนทุนแหงคุณภาพ (X31) .813 .660  .009 .140 .132 3.117 .002 
8.การมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ (X44) .816 .665  .005 .089  .078 2.625 .009 
9.การมีความปราถนาด ี(X43) .819 .670  .005 -.064 -.072 -2.389 .017 
*p < 0.05  

R = .819   S.E.est  = .339 
R2 = .670   Constant = -.618 
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จากผลการวิจัย สามารถวิเคราะหไดวา หากกลุมตัวอยางมกีารสรางผลลัพธใหเปนรูปธรรม (X35), การมี
เปาหมายที่ชัดแจง (X32), การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X23), การมีจิตสํานึกแหงคุณภาพ (X33), การมีความเห็นชอบ
รวมกัน (X46) การมีวาจาสุภาพ (X42), การรับรูตนทุนแหงคุณภาพ (X31), การมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ (X44)  ใน
ระดับสูง จะมีแนวโนมสงผลใหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality) ขององคการ สูงขึ้นดวย สวน
ในกรณ ีการมีความปรารถนาดี (X43) ต่ํา จะมีแนวโนมสงผลใหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพทั่วทั้งองคการ(Total 
Quality) ขององคการ ต่ําไปดวย   
 

สรุปผลการวิจัย 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ (Quality) ขององคการ เรียงตามลําดับไดแก การสรางผลลัพธใหเปนรูปธรรม การ

มีเปาหมายที่ชัดแจง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีจิตสํานึกแหงคุณภาพ การมีความเห็นชอบรวมกัน การมี
วาจาสุภาพ การรับรูตนทุนแหงคุณภาพ การมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการมีความปรารถนาด ี ซึ่งเปนคุณภาพ
โดยรวมขององคการ 

ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวปจจัยที่มีผลตอตัวแบบการบริหารโดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพบวาเมื่อ
มีการสนับสนุนการประยุกตใชการจัดการคุณภาพ จะทําใหมีตัวแบบการบริหารโดยใชเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรของกรมสรรพากรที่เปนแกนนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปน
แกนนํา IT) 
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