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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใชขอมูลบน
ระบบเครือขาย INTRANET ของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 1 เปนการศึกษา
ถึงลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีตอองคกร เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อใหเจาหนาที่ทีมกํากับดูแล สามารถนําขอมูลบนระบบเครือขาย INTRANET มาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เปนรูปธรรม พรอมทั้งบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรของกรมสรรพากร จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ขาดการวางแผนกอนออก
ตรวจสภาพกิจการ การใชขอมูลบนระบบเครือขาย INTRANET ของทีมกํากับดูแล เปนเพียง
การนําขอมูลมาใชประกอบสํานวน และวิเคราะหเพื่อขออนุมัติรายออกตรวจสภาพกิจการเปน
สวนใหญ เจาหนาที่ทีมกํากับดูแลสวนใหญ ขาดประสบการณการเชื่อมโยงขอมูลเหลานั้นกับ
ประมวลรัษฎากร หลักการบัญชี และขอเท็จจริง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการโนมนาวผูเสียภาษี
ใหเห็นประเด็นความผิดไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ผูศึกษาจึงไดนําเสนอกลยุทธการพัฒนาการใช
ขอมูลภาษีอากรบนระบบเครือขาย INTRANET ซึ่งเปนการพัฒนาในเชิงลึก เปนการใหความรู
และทักษะการทํางานแกเจาหนาที่ทีมกํากับดูแลโดยนําขอมูลบนระบบเครือขาย INTRANET
มาเปนแกนนําและกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองทําอยางเรงดวนและทําควบคู
ไปกับการใหความรูเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของแตละกิจการ (Knowledge Management)
ซึ่งเปนลักษณะเสริมความรูทั่วไปในการทํางาน โดยการเรียนรูจากผูมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนแผนระยะยาวตองทําอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : สํานักงานสรรพากรภาค 1 , ประมวลรัษฎากร , ผูเสียภาษี

1. บทนํา
สํานักงานสรรพากรภาค 1 เปนหนวยงานในสังกัดกรมสรรพากร มีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผล เพื่อใหการบริหารงานการจัดเก็บภาษีอากรเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายของกรมสรรพากร โดยการควบคุมติดตามกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1-6
กรมสรรพากรมีหนาที่ ในการจัดเก็บภาษีอากร โดยใชขอมูล (ICT) จากการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีอากรและงบการเงินของผูประกอบการเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ และมีประโยชน
สําหรับการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีที่สุดเพราะการจัดเก็บภาษีอากรนั้น เจาหนาที่ตองทราบถึง
ลักษณะของการชําระภาษีและรายการตางๆของงบการเงินของผูประกอบการ ดังนั้นขอมูลบน
ระบบเครือขาย INTRANET จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ทีมกํากับดูแล หากเจาหนาที่สามารถนําขอมูลบนระบบเครือขายที่มีศักยภาพมาใช
ควบคูกับการปฏิบัติงานแลว จะสามารถลดขั้นตอนในการทํางานเพื่อใหงานเสร็จ ไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เปนรูปธรรม เกิดความนาเชื่อถือ ความเสมอภาคในการ
จั ด เก็ บ ภาษี ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารสร า งฐานภาษี ที่ ยั่ ง ยื น ต อ ไป จากการศึ ก ษาพบว า ในป จ จุ บั น
เจ า หน า ที่ ข าดการวางแผนก อ นออกตรวจสภาพกิ จ การ การใช ข อ มู ล บนระบบเครื อ ข า ย
INTRANET ของทีมกํากับดูแล เปนเพียงการนําขอมูลมาใชประกอบสํานวน และวิเคราะหเพื่อ
ขออนุมัติราย ออกตรวจสภาพกิจการเปนสวนใหญ การวิเคราะหรายการตางๆ ตามขอมูลบน
ระบบเครือขาย INTRANET งบการเงิน เปนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งผลการปฏิบัติงานจะเปน
ลักษณะนามธรรม ไมกอใหเกิดเปนรูปธรรม ทําใหการจัดเก็บภาษีไมเกิดประสิทธิภาพเพราะ
เจาหนาที่ทีมกํากับดูแลสวนใหญ ขาดประสบการณการเชื่อมโยงขอมูลเหลานั้นกับประมวล
รัษฎากร หลักการบัญชี และขอเท็จจริง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการโนมนาวผูเสียภาษีใหเห็น
ประเด็นความผิดไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น เจาหนาที่กรมสรรพากรที่เขามาใหม ในชวงปรับเปลี่ยน
ระบบ ยังขาดการเรียนรูเกี่ยวกับการตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการภาษีอากรที่เปนมาตรฐาน
ถูกตอง ทําใหการปฏิบัติงานทีมกํากับดูแลในปจจุบัน ดําเนินการไดแตเพียงประสิทธิผล (ดาน
ปริมาณ) แตขาดประสิทธิภาพ
ระเบียบวิธีการศึกษาปญหาโดยการเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ เพื่อวิเคราะห
สถานการณสภาพแวดลอมภายใน เพื่อหาสาเหตุของปญหา และศึกษาจากตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส ขอจํากัดของสํานักงานสรรพากรภาค 1 เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาในเชิง
กลยุทธตอไป

2. ทฤษฎีและหรือองคความรูที่เกี่ยวของกับปญหาขององคกร
จากการศึกษามีทฤษฎีดังนี้
1. Balanced Scorecard
เพื่อที่ผูบริหารขององคกรจะไดรับรูถ ึงจุดออนและความ
ไมชัดเจนของการบริหารงานที่ผานมา ชวยในการกําหนดกลยุทธในการจัดการองคกรไดชัดเจน
โดยดูจากผลของการวัดคาไดจากทุกมุมมอง เพื่อใหเกิดดุลยภาพในทุก ๆ ดาน มากกวาทีจ่ ะ
ใชมุมมองดานการเงินเพียงดานเดียว อยางที่องคกรธุรกิจสวนใหญคํานึงถึง
2. การจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อใหเกิดความรูขึ้นในองคการ
ซึ่งการบริหารความรูจะทําให 3 สวนคือ ความรู งาน คน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สงผลใหผลการ
ดําเนินงาน ขององคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได
3. การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ถือวาเปนกุญแจสําคัญของการ
ดําเนินธุรกิจ เปนการกําหนดแนวทางวิธีการเพื่อใหองคกรมีความไดเปรียบทางการแขงขัน และ
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว ดวยการประเมิน ปรับเปลี่ยนศักยภาพ
ของทรัพยากรที่มีอยูใหมีความสอดคลองกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม
4. SWOT Analysis เปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชสําหรับการวิเคราะห ประเมิน
สถานการณ ผลจากการวิ เ คราะห จ ะถู ก นํ า ไปใช เ ป น ฐานข อ มู ล ในการกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนินงาน หรือ วิสัยทัศน ตลอดจนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขององคกรตอไป
3. ผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใชขอมูลบน
ระบบเครือขาย INTRANET ของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 1 ไดกลยุทธ
ทางเลือก 4 ทางเลือก ดังนี้
กลยุทธที่ 1 กลยุทธระดับองคกรแบบการเจริญเติบโต ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของแตละกิจการ (Knowledge Management) โดยการเรียนรูจากผูมีประสบการณ
ในการปฏิบตั งิ านจริงโดยทําเปน website ของแตละสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(สท.) ใหแตละทีมนําประเภทกิจการ ที่มีความถนัดและชํานาญมาใหความรูในองคกรของตน
โดยใชโอกาสจากธุรกิจที่มีความหลากหลายเอื้ออํานวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 กลยุทธระดับองคกรแบบการอยูคงที่ พัฒนาการใชขอมูลภาษีอากร
บนระบบเครือขาย INTRANET โดยการใหความรูและทักษะการทํางานแกเจาหนาที่ทีมกํากับ
ดูแล โดยพยายามปรับเปลี่ยนหรือแกปญหาจุดออนภายใน ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช
โอกาสในอนาคต

กลยุ ทธ ที่ 3 กลยุ ทธ ระดับ องคกรแบบการอยูคงที่ เตรี ยมความพรอมกับ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ โดยการอบรมใหความรู และ แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นแกเจาหนาที่ทีมกํากับดูแล โดยพยายามนําจุดแข็งที่มีอยูบรรเทาหรือหลีกเลี่ยง
ปญหาจากอุปสรรค
กลยุทธที่ 4 กลยุทธระดับองคกรแบบตัดทอน เนนเฉพาะธุรกิจหลักที่มีผลตอการ
จัดเก็บภาษี ตามสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยพยายามลดจุดออนภายในและปองกันภัย
คุกคามจากสถานการณภายนอก
ตามกลยุทธทงั้ 4 ทางเลือก พบวาการดําเนินการตามกลยุทธที่ 2 เปนการพัฒนาใน
เชิงลึก เปนการใหความรูและทักษะการทํางานแกเจาหนาที่ทีมกํากับดูแล โดยนําขอมูลบน
ระบบเครือขาย INTRANET มาเปนแกนนําและกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งตอง
ทําอยางเรงดวน สําหรับกลยุทธที่ 1 เปนการใหความรูเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของแตละกิจการ
(Knowledge Management) เปนลักษณะเสริมความรูทั่วไปในการทํางาน โดยการเรียนรูจาก
ผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนแผนระยะยาวตองทําอยางตอเนื่อง สอดคลอง
กับยุทธศาสตรกรมสรรพากร เพื่อมุงสูการเปนองคกรเชิงวิทยาการ สําหรับกลยุทธที่ 3 และ 4
เปนการดําเนินการเฉพาะหนาตามสถานการณที่เกิดขึน้ เชน ดําเนินการตามกลยุทธที่ 3 เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ และ ตามกลยุทธที่ 4 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อาจตอง
ใชกลยุทธตัดทอน
ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใชขอมูลบนระบบเครือขาย INTRANET
ของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 1 ควรดําเนินการตามกลยุทธที่ 2 เปนการ
พัฒนาในเชิงลึกเปนการใหความรูและทักษะการทํางานแกเจาหนาที่ทีมกํากับดูแล โดยนําขอมูล
บนระบบเครือขาย INTRANET ของกรมสรรพากรมาเปนแกนนํา ซึ่งเวลาทีใ่ ชในการปฏิบัติงาน
แตละขั้นตอนจําเปนตองลดลง ดวยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จึงมีความจําเปนที่ตอ ง
ดําเนินการอยางเรงดวน และดําเนินการตามกลยุทธที่ 1 เปนการใหความรูเจาหนาที่เกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของแตละกิจการ (Knowledge Management)
โดยการเรียนรูจากผูมี
ประสบการณในการปฏิบตั งิ านจริง ซึ่งเปนแผนระยะยาวตองทําอยางตอเนื่อง
4. บทสรุปและขอเสนอแนะ
ในการศึกษาและกําหนดกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใชขอมูลบน
ระบบเครือขาย INTRANET ของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 1 พบวาปญหา

เกิดจากสาเหตุ 3 ประการคือ
1.เจาหนาที่ขาดการวางแผนกอนออกตรวจสภาพกิจการขาดประสบการณการเชื่อมโยง
ขอมูลบนระบบเครือขาย INTRANET กับประมวลรัษฎากร หลักการบัญชี และ ขอเท็จจริง
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการโนมนาวผูเสียภาษีใหเห็นประเด็นความผิดไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
2.การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทีมกํากับดูแลไมเปนไปตามจุดประสงคของแนวความคิด
ระบบกํากับดูแลผูเสียภาษี
3. เจาหนาที่ทีมกํากับดูแล มีปริมาณงานมากและหลายดาน ทําใหไมมีเวลาให
ความสนใจเกีย่ วกับขอมูลบนระบบเครือขาย INTRANET ที่นํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานได
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใชขอมูลบนระบบเครือขาย INTRANET ของ
เจ า หน า ที่ ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรภาค 1 ควรพั ฒ นาการใช ข อ มู ล บนระบบเครื อ ข า ย
INTRANET เป น การพั ฒ นาในเชิง ลึ ก เป น การให ค วามรู แ ละทัก ษะการทํา งานแก เ จ า หน า ที่
ทีมกํากับดูแล ซึ่งเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนจําเปนตองลดลง ดวยการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน และใหความรูเจาหนาที่เกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของแตละกิจการ (Knowledge
Management) โดยการเรียนรูจากผูมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนแผนระยะยาวตองทําอยางตอเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ท า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
(ผู ช ว ยศาสตราจารย ส มใจ จั น ทร เ ต็ ม )
ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารยนิยะดา ชุณหวงศ) กรรมการสอบ (ผูชวยศาสตราจารย
สุวิมล กิตติสุวรรณ) ที่ชวยชี้แนะใหความเห็นที่เปนประโยชนในการทําการศึกษาดวยตนเอง
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผูอํานวยการสวนวางแผนและประเมินผล สํานักงานสรรพากรภาค 1
และ หัวหนาฝายวางแผนฯ การตรวจสอบภาษี สํานักงานสรรพากรภาค 1 รวมถึงเจาหนาที่
ตรวจสอบภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 6 ที่ใหความรวมมือและกรุณา
ใหขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณครอบครัวของขาพเจา
ที่ ใ ห กํ า ลั ง ใจเสมอมา และขอขอบคุ ณ เจ า หน า ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณาจารย เพื่ อ นๆ
นักศึกษาปริญญาโททุกทานที่ไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกมาโดยตลอด
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