
ความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีส่รรพากรต่อการนาํหลกักระบวนการบริหาร

ความเสีย่งมาใชป้ฏิบติัในสงักดัสาํนกังานสรรพากรพื้ นที ่

กรุงเทพมหานคร  2 
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*
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรญัญา ปานเจริญ
** 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือ ศึกษาความคิดเหน็การนาํหลักการบริหาร

ความเสี่ ยงที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 2  (2)   เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ ของการนาํหลักการบริหารความเสี่ยง 

มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  ที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ  เจ้าหน้าที่สรรพากรในสังกัด

สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2    จาํนวน 155  คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  

แบบสอบถาม  ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเฉล่ียเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   ทดสอบสมมุติฐานและทาํการ  ด้วยค่าสถิติ  t –test   และ F -  test ผลการวิจัย

พบว่า   

1. เจ้าหน้าที่สรรพากรมีความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมา

ใช้ในการปฏบิัติ  งานในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  ในภาพรวมและใน

รายด้านทั้ง 4  ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ ด้านภาพลักษณข์องกรมสรรพากร รองลงมาคือ

ด้านการให้ผู้เสยีภาษีชาํระภาษีด้วยความสมัครใจและถูกต้อง ด้านการป้องกนัการทุจริตของผู้เสยี

ภาษีและด้านการป้องกนัการทุจริตของเจ้าหน้าที่สรรพากรตามลาํดับ 

2. ผลการทดสอบสมมุติฐานในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 4  ด้าน  ของปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีความแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนั  เจ้าหน้าที่สรรพากรในสงักัด

สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 2 ที่มีอายุ  46  ปีขึ้นไป  จะมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการ

นาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมากกว่าเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุ  31  -  35  ปี    ส่วนสาํหรับ

ปัจจัยทางด้านตาํแหน่ง พบว่า เจ้าหน้าในตาํแหน่งธุรการ  จะมีความคิดเหน็ต่อหลักกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงมากกว่าตาํแหน่งอื่นๆ  ซ่ึงตามหลักข้อเทจ็จริงแล้วตาํแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จะไม่คอยมีการปฏิบัติงานทางด้านจัดเกบ็ภาษี    ในขณะที่ตาํแหน่งนักวิชาการสรรพากร  และ

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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นักวิชาการภาษี  จะมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าตาํแหน่งทั่วไป  เหตุผลเน่ืองจากทั้งสองตาํแหน่งจะมีส่วน

เกี่ยวข้องกบัด้านภาษีโดยตรง และทราบถงึ การหลีกเล่ียงในการไม่ยอมชาํระภาษี   

3. จากผลการทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผลของการวิจัยความคิดเห็น

ของเจ้าหน้าที่สรรพากรในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 ในภาพรวมทั้ง 4 

ด้าน ของปัจจัยทางด้านตําแหน่ง ที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือตําแหน่งนักวิชาการสรรพากร  และ

นักวิชาการภาษี  ซ่ึงทั้งสองตาํแหน่งน้ีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวทางด้านภาษี

โดยตรง จึงให้ความสาํคัญในการตอบแบบถามเกี่ยวกับด้านความเสี่ยง ในด้านการป้องกันการ

ทุจริตของผู้เสยีภาษี และของเจ้าหน้าที่สรรพากร  ด้านการให้ผู้เสยีภาษีชาํระภาษีด้วยความสมัคร

ใจและถูกต้อง   และด้านภาพลักษณ์ของกรมสรรพากร   จึงให้ความคิดเห็นน้อยกว่าตาํแหน่ง

อื่นๆ ดังน้ันควรที่จะดําเนินการประชุมทั้งสองตําแหน่งมาคุยกัน  จัดเป็นองค์ความรู้   KM  

(Knowledge  Management) และนาํเสนอผู้บังคับบัญชา    เพ่ือที่จะนาํหลักกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติ เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

1.บทนาํ 

 การบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเสี่ยง (Compliance Risk 

Management : CRM) เป็นหลักการที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหลายประเทศทั่วโลกนาํไปปฏบิัติใช้

ในการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากร หลักการดังกล่าวเร่ิมใช้ในสหภาพยุโรป ในช่วงแรก หลักการการ

บริหารความเสี่ยงถูกนาํมาปรับใช้กับการบริหารจัดเกบ็ภาษีในส่วนของการตรวจสอบ แต่ในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา หลักการบริหารความเสี่ยงได้ขยายวงกว้างในการนาํมาประยุกต์ใช้กบัการบริหาร

จัดเกบ็ภาษีในทุกๆ ด้าน โดยการสร้างเคร่ืองมือต่างๆให้เหมาะสมกบัลักษณะและพฤติกรรมของ

ผู้เสียภาษี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรให้ ถูกต้อง และป้องกันการไม่

ปฏบิัติหน้าที่ทางภาษีอากร การบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเสี่ยงในแนวใหม่

น้ี มุ่งเน้นความเข้าใจในลักษณะและพฤติกรรมของผู้เสียภาษี ซ่ึงจะทาํให้หน่วยงานจัดเกบ็ภาษี

สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ นจากผู้เสียภาษี และดําเนินการตามขั้นตอนการศึกษา

รายละเอียดของปัญหา เลือกใช้เคร่ืองมือที่ เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาตามข้อจํากัดของ

ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลลัพธท์ี่ตั้งไว้กระบวนการบริหารความเสี่ยง  คือ เคร่ืองมือชนิด

หน่ึงที่มีการค้นหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง   การวางมาตรการป้องกัน

กบัความเสี่ยงหรือลดความสญูเสยีที่จะเกดิขึ้นและการดาํเนินการเมื่อเกดิความสญูเสยีขึ้น  (กฤษ

ดา  แสวงดี, 2543,น. 20) การบริหารความเสี่ยง  หรือ การจัดการความเสี่ยง จัดว่ามีความ

เกี่ยวข้องกนัโดยการควบคุมภายใน คือ กจิกรรมบริหารความเสี่ยงที่ดาํเนินการเป็นภายในองค์กร  

และเป็นตัวช้ีวัดอย่างหน่ึง  ซ่ึงทั้งน้ีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสทิธิภาพยังช่วยให้ลดการสญูเสยี

ในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สิน ด้านภาพลักษณ์ช่ือเสียงของ
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องค์กรและยังเพ่ิมความเช่ือม่ันในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปัจจุบันแนวคิดการ

พัฒนาของการนําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเป็น

กระบวนการบริหารจัดเกบ็ภาษี  ประกอบกับกลไกในเชิงนโยบายเคร่ืองมือป้องกันชนิดหน่ึงที่

พัฒนามาจากหลักการCRM และหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีในหลายประเทศนาํมาปรับใช้ คือ การ

กาํกบัดูแลในแนวราบ (Horizontal supervision) ที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เสยีภาษีปฏบิัติหน้าที่

ทางภาษีอากรให้ถูกต้องตั้งแต่ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยความสมัครใจ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands Tax and Customs Administration: NTCA) เป็นประเทศ

แรกๆ ที่นาํเคร่ืองมือน้ีมาใช้กับกลุ่มผู้เสียภาษีที่มีลักษณะและพฤติกรรมดี ภายใต้ช่ือโครงการ 

Horizontal Monitoring ซ่ึงประสบความสาํเรจ็และเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ หลักการสาํคัญ

ของโครงการน้ี คือ การทาํงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีและผู้เสยีภาษีบนพ้ืนฐานของ

ความไว้วางใจ ความเข้าใจ และความโปร่งใส โครงการแบ่งเป็นสองระดับ คือกลุ่มธุรกิจขนาด

ใหญ่ ซ่ึง NTCA จะกาํกบัดูแลผู้เสยีภาษีโดยตรงผ่านระบบการควบคุมทางภาษี (Tax Control 

Framework) ของผู้เสยีภาษี และกลุ่มธุรกจิขนาดเลก็ถึงขนาดกลางที่ NTCA จะทาํงานร่วมกบั

เครือข่ายภาษีอากรในการกาํกบัดูแลผู้เสยีภาษี หลักการของโครงการน้ีเหมือนกบัระบบการกาํกบั

ดูแลผู้เสียภาษีของกรมสรรพากรไทย แต่แตกต่างกันในรายละเอียดบางประการเครือข่ายภาษี

อากรเป็นกลไกสาํคัญในการพัฒนาเคร่ืองมือสาํหรับการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรตามหลักการ 

CRM โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณทีี่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีมีข้อจาํกดัทางทรัพยากร ในสหภาพยุโรป

ที่ปรึกษาภาษีอากรมีบทบาทสาํคัญมาก ทั้งในด้านการให้คาํปรึกษาทางภาษีในเชิงกฎหมาย (Tax 

advisoryservice) และด้านการปฏบิัติหน้าที่ทางภาษีอากร (Tax compliance service) รูปแบบ

วิชาชีพที่ปรึกษาภาษีอากรของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ที่กาํหนด แต่

สหภาพยุโรปได้จัดตั้งองค์กรกลางที่ควบคุมและพัฒนาวิชาชีพที่ปรึกษาภาษีอากร (CFE) ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงที่ทาํให้วิชาชีพน้ีแขง็แกร่งและมีประสทิธภิาพในทางปฏบิัติอย่างมาก การศึกษาระบบการ

ดําเนินงานของวิชาชีพที่ปรึกษาภาษีอากรในสหภาพยุโรป จึงสามารถนํามาพัฒนาวิชาชีพผู้

ตรวจสอบและรับรองบัญชีของประเทศไทยได้กรมสรรพากรไทยสามารถนาํหลักการ CRM มา

พัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ นโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบ CRM ทั้ง 4  ด้าน ได้แก่ (1) ผู้เสียภาษี (2) เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง (3) 

ทรัพยากร และ (4) ผลลัพธ์ และควรมีการวิเคราะห์ภาษีอากรที่จัดเกบ็ได้จากการปฏบิัติหน้าที่

ทางภาษีอากร (Compliance map) และภาษีอากรนอกระบบ (Tax gap analysis) การพัฒนาการ

บริหารจัดเกบ็ภาษีอากรตามหลักการ CRM ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี ต้องอาศัยข้อมูลสนับสนุนอย่าง

มากในการพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุน CRM ทั้งหมด และนาํไปสู่การสร้างฐานภาษีที่ย่ังยืนในที่สดุ

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้นาํระบบการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการจัดเกบ็ภาษีอากร  

และการปฏบิัติงานทั่วๆไป โดยเฉพาะในปัจจุบันมีเคร่ืองมือในการปฏบิัติงานของหน่วยงาน เช่น 

คอมพิวเตอร์   ที่จะต้องใช้ในการประมวลบันทกึข้อมูลของการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร
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ในแต่ละส่วนงานในการตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบภาษีอากร สาํหรับรายที่อยู่ในความ

รับผดิชอบ   ดาํเนินการเกี่ยวกบัการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดาํเนินคดีแก่ผู้เสยีภาษี รวมทั้งตอบ

ข้อหารือทางภาษีอากร กาํกบัติดตามและควบคุมการปฏบิัติงานสร้างความเข้าใจในธุรกจิของผู้เสยี

ภาษีมากขึ้น โดยมีวิธกีาร คือใช้ข้อมูลของกจิการจากโมเดลเปลือกหัวหอม ได้แก่ ข้อมูลจากระบบ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบรายงานทางการเงิน โดยนาํข้อมูลเหล่าน้ี

มาช่วยในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายใช้กฎหมายและระเบียบ

ปฏบิัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผู้เสยีภาษีมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการสร้างความเข้าใจลักษณะธุรกจิ

และคุณลักษณะของผู้เสยีภาษี เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการธรรมาภิบาล 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

   1. เพ่ือ ศึกษาความคิดเห็นต่อการนําหลักการบริหารความเสี่ยงที่นํามาใช้ในการ

ปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2   ในเร่ืองของปัจจัย

ทางด้านความเสี่ยงของแต่ละด้าน 

    2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ ของการนาํหลักการบริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกนั 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

  ในการศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นต่อการนําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ

ปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในสงักดั สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  ผู้วิจัยได้กาํหนด

สมมติฐานในการวิจัยได้ดังน้ี 

  1. เจ้าหน้าที่ในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  2   มีความคิดเหน็

ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติงานของปัจจัยทางด้านความเสี่ยง

แตกต่างกนั 

  2.  เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นการนําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนั 
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ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 

คือจํานวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  และ สํานักงาน

สรรพากรพ้ืนที่สาขาที่อยู่ในสงักดั  ได้แก่   สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาสมัพันธว์งศ์   สาํนักงาน

สรรพากรพ้ืนที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 1  และ สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาป้อมปราบศัตรู

พ่าย  2   

การกําหนดขนาดตวัอย่าง 

              การวิจัยในตร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตูรของทาโร่

ยามาเน่  (Yamaane) ที่ระดับความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

การปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  2   ที่จะถูก

เลือกเป็นตัวแทนประชากรโดยใช้สตูร (Yamane )ในการคาํนวณหาขนาดตัวอย่าง   

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เร่ือง ความคิดเหน็ต่อการนาํกระบวนการบริหารความเสี่ยง

มาใช้ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  ซ่ึง

แบ่งออกเป็น  3   ด้าน คือ 

       ด้านที่ 1   แบบสอบถามด้านการป้องกนัการทุจริต 

-  ด้านผู้เสยีภาษี 

- ด้านเจ้าหน้าที่สรรพากร 
  ด้านที่ 2   แบบสอบถามด้านความสมัครใจในการชาํระภาษีและความถูกต้อง 

  ด้านที่ 3  แบบสอบถามด้านภาพลักษณข์องกรมสรรพากร 

  โดยกาํหนดเกณฑใ์ห้คะแนน เป็น 5 ระดับ    ดังน้ี 

  5  หมายถงึมีความเหน็ด้วยมากที่สดุ 

  4  หมายถงึมีความเหน็ด้วยมาก 

  3  หมายถงึมีความเหน็ด้วยปานกลาง 

  2  หมายถงึมีความเหน็ด้วยน้อย 

  1  หมายถงึมีความเหน็ด้วยน้อยที่สดุ 

  เกณฑก์ารวัดและให้ความหมายของค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ต่อการนาํกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติงาน ในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 2 แบ่ง

ออกเป็น  5  ระดับ ดังน้ี 
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           ค่าเฉล่ีย   4.21  -  5.00   หมายถงึ  มีความเหน็ด้วยระดับมากที่สดุ 

  ค่าเฉล่ีย   3.41  -  4.20   หมายถงึมีความเหน็ด้วยระดับมาก 

  ค่าเฉล่ีย   2.61  - 3.40    หมายถงึมีความเหน็ด้วยระดับปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60    หมายถงึมีความเหน็ด้วยระดับน้อย 

  ค่าเฉล่ีย   1.00– 1.80     หมายถงึมีความเหน็ด้วยระดับน้อยที่สดุ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามด้วยตนเองโดยช่วยอธิบาย

รายละเอียดประเดน็คาํถามต่างๆ ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามให้เข้าใจ  ยกเว้นในกรณีที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามไม่สามารถทาํแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง  ผู้วิจัยจะเป็นคนอ่านและอธบิายประเดน็

คาํถามให้ตอบและกรอกแบบสอบถามให้  เม่ือเกบ็รวบรวมได้ครบตามจาํนวนกลุ่มตัวอย่างที่

ต้องการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ก่อนนาํไปวิเคราะห์ผลต่อไป  

การวิเคราะหข์อ้มูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้สถติิในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังน้ี 

1) สถิติพรรณนา  ใช้ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน  เพ่ืออธิบาย

ข้อมูลที่ศึกษา 

2) สถิติสาํหรับการทดสอบหาความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2  

สถิติการวิเคราะห์คือ ค่า t- test  ใช้ทดสอบเปรียบเทยีบตัวแปรอสิระที่จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  

ค่า F-  testใช้ทดสอบเปรียบเทยีบตัวแปรอสิระ  และทาํการเปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วย

วิธขีอง LSD  กาํหนดระดับสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า

ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70 ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง  46 ปี ขึ้นไป จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ  34.20 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 36 

– 40  ปี จาํนวน 34 คน     คิดเป็นร้อยละ 21.90  และมีอายุ 41 – 45 ปี จาํนวน 26 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.80 ตํ่าแหน่งส่วนใหญ่เป็นนักตรวจสอบภาษีอากร  จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.10 และรับราชการมากกว่า 20  ปี มีมากที่สดุ จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70  

รองลงมารับราชการไม่เกนิ  5  ปี จาํนวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 23.20  ส่วนใหญ่การศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี  110  คน คิดเป็นร้อยละ  71.00  รองลงมาสงูกว่าปริญญาตรี จาํนวน  27 คน 

คิดเป็นร้อยละ  17.40    
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

              จากการผลทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏผลผลดังน้ี 

  สมมุติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่สรรพากรในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

2 มีความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติงานของปัจจัย

ด้านความเสี่ยงแตกต่างกนั 

  สมมุติฐานที่ 2 เจ้าหน้าที่สรรพากรในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2  ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยง

มาใช้ในการปฏบิัติงานแตกต่างกนั   

อภิปรายผลการวิจยั 

  ความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติงานของ

เจ้าหน้าที่สรรพากรในสังกัดสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2   เพ่ือ ศึกษาความ

คิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในสงักดั

สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  2  ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบและความสัมพันธ์  ซ่ึง

ผลการวิจัยมีประเดน็ที่น่าสนใจและผู้วิจัยได้อภิปรายผลที่ตั้งไว้ดังน้ี 

  สมมุติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่สรรพากรมีความคิดเหน็ในการนาํหลักกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กุงเทพมหานคร 

2 ทั้ง  4 ด้านในภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเหน็มาก   

  สมมุติฐานที่ 2 เจ้าหน้าที่สรรพากรมีความคิดเหน็ในการนาํหลักกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กุงเทพมหานคร 

2    ทั้ง  4 ด้านในภาพรวม ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคิดเหน็ทั้ง  4   ด้านและด้าน

ภาพรวมแตกต่างกนั    

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

  จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี    ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการ   เพ่ือเป็นแนวทางในการ

วิจัยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 2 ให้ประสบความสาํเรจ็ย่ิงขึ้น    รวมทั้งเป็นการเพ่ิมความคิดเหน็ในด้านบวก

ให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากรในสงักดัสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2   ซ่ึงเป็นระดับ

ผู้ปฏบิัติงานที่ถอืเป็นปัจจัยสาํคัญต่อความสาํเรจ็ของการบริหารความเสี่ยงของสาํนักงานสรรพากร

พ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 2   ดังน้ี   

  1. ด้านการป้องกนัการทุจริตของผู้เสียภาษี  จากรายข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือการ

ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงบทลงโทษค่าปรับของการป้องกันการทุจริตได้จริงจากผลของความ
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คิดเหน็ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ  แนวทางที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกดิประสทิธภิาพคือ

การนําเสนอผู้บังคับบัญชาจัดทาํโครงการในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์และช้ีแจงบทลงโทษ

ค่าปรับของการป้องกนัการทุจริตโดยให้เจ้าหน้าที่  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของงานทมีกาํกบัดูแล

ผู้เสียภาษีที่ทาํหน้าที่ในการดูแลผู้เสียภาษีแบบใกล้ชิดโดยการจัดทาํเป็นโครงการพิเศษทาํเร่ือง

ของการรณรงค์การประชาสัมพันธ์และช้ีแจงบทลงโทษเกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่ไม่ยอมชําระภาษี

ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่กรมสรรพากรในการจัดเกบ็ภาษีอากร   ดังน้ันแนวทางการรณรงค์ด้าน

การประชาสัมพันธ์คือการนําเสนอรูปแบบที่ทันสมัยมีการให้ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมในการจัด

กจิกรรมหรือมีการแจกรางวัลเพ่ือให้เกดิขวัญและกาํลังใจ 

             2. ด้านการป้องกนัการทุจริตของเจ้าหน้าที่สรรพากร  จากหัวข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ

คือการให้ความรู้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ในเร่ืองของการออกใบกาํกบัภาษีทุก

คร้ังเป็นการป้องกันการทุจริตได้จากผลของความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด   มีแนวทางใน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการป้องกนัทางด้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่  ในเร่ืองของภาษีมูลค่าเพ่ิม  ที่มี

การจัดเกบ็ของกรมสรรพากรในแต่ละปีถือว่ามียอดที่สงูเพราะเน่ืองจากเป็นภาษีทางอ้อม   มีการ

จัดเก็บจากผู้บริโภค  และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม มีหน้าที่ในการนําส่ง

กรมสรรพากร  โดยแบบแสดงรายการ ภ.พ.30   ทุกวันที่  15  ของทุกเดือน    แต่สิ่งหน่ึงที่

กรมสรรพากรประสบปัญหา คือในเร่ืองของการออกใบกาํกบัภาษี  ซ่ึงจะมีการทุจริตในการออก

ใบกาํกับภาษีปลอม    การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เป็นเทจ็    ดังน้ันสิ่งที่ ผู้วิจัยมีแนวทางในการ

นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางด้านน้ี   การกาํหนดนโยบายทางด้านการ

ป้องกันการทุจริตของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้อย่างชัดเจน  มีการเช่ือมโยง

ภาษีมูลค่าเพ่ิมกบับริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนแนวทางการเช่ือมโยงภาษีมูลค่าเพ่ิมกบับริหารความ

เสี่ยงให้ชัดเจนคือการ ให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่สรรพากรเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยงของ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  โดยมีเคร่ืองมือป้องกันในลักษณะการให้บริการกับผู้

เสยีภาษีที่ดี  เป็นการลดโอกาสข้อผิดพลาดจากการป้องกนัการทุจริตของเจ้าหน้าที่สรรพากร  ใน

เร่ืองของการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เป็นเทจ็  และการไม่ตรวจสอบใบกาํกับภาษี อย่างละเอียด

รอบคอบ     ดังน้ันสิ่งที่จะลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้ น  คือ เจ้าหน้าที่สรรพากรควรที่จะมีการ

เจรจาในเร่ืองของการออกใบกาํกับภาษี และการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ให้ผู้เสียภาษีได้รับความ

ชัดเจน  มีการประเมินผลและสามารถตรวจสอบความถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอ    และมีการ

แบ่งกลุ่ม  ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงอยู่ในท้องที่ รับผิดชอบ ของสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์)  โดยมี

เจ้าหน้าที่สรรพากร ในส่วนของทมีกาํกบัดูแลได้อย่างทั่วถงึ 

  3. ด้านการให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีด้วยความสมัครใจและถูกต้อง  จากหัวข้อที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือด้านการจัดทาํเอกสารเผยแพร่แจกจ่ายให้ผู้เสียภาษีเป็นส่วนหน่ึงที่ทาํให้ผู้

เสยีภาษีเตม็ใจที่จะชาํระภาษีมากขึ้น    จากผลของความคิดเหน็ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ   มีแนวทาง
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ในด้านของการ ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีด้วยความสมัครใจและถูกต้อง    คือแนวทางในการ

เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาํเอกสารเผยแพร่  (สาํนักบริหารกลาง )  รูปแบบของ

เอกสารและเน้ือหาสาระอาจจะไม่จูงใจผู้เสยีภาษีดังน้ันควรที่จะมีการปรับปรุงรูปแบบเน้ือหาสาระ

ให้ทนัสมัยขึ้น   และมีตัวอักษรแสดงสัญลักษณ์ของโทษในการไม่ยอมชาํระภาษี เช่น มีการเน้น 

เหมือนกับข้อห้ามต่างๆ ทั่วๆ ไป    เพ่ือให้เหน็ถึงความสาํคัญในการไม่ยอมชาํระภาษี หรือ

หลีกเล่ียงการชาํระภาษี  

  4. ด้านภาพลักษณ์ของกรมสรรพากร  จากหัวข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือการส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีทาํให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจและเกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสรรพากร   จากผลของความคิดเหน็ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด   มีแนวทางใน

ข้อเสนอแนะ  ที่จะทาํให้ภาพลักษณ์ของกรมสรรพากรดีขึ้น  การส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในเร่ืองของ

การบริการน้ัน  เจ้าหน้าสรรพากรจะให้ความคิดเหน็ที่น้อยที่สดุ   อาจจะเป็นเพราะเจ้าที่สรรพากร

เบื่อหน่ายในเร่ืองของการฝึกอบรมในเร่ืองของการให้บริการ แต่ถือว่าเป็นส่วนสาํคัญที่จะจูงใจ  ผู้

เสยีภาษี  สาํหรับที่จะมาใช้บริการ  ณ สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา ในกรณีที่ประสงค์จะย่ืนด้วย

กระดาษ  ถ้าเกิดเจ้าหน้าผู้ให้บริการ   บริการไม่ดี   พูดจากับผู้เสียภาษีไม่สุภาพ   สาํนักงาน

สรรพากรพ้ืนที่สาขา  น้ันๆ อาจจะโดนร้องเรียก  ทางด้านสื่อต่างๆ   ส่งผลทาํให้ภาพลักษณ์ของ

กรมสรรพากรในแง่ลบ ดังน้ันแนวทางของการแก้ไขโดยการจัดทาํเกี่ยวกบัเร่ืองของการให้บริการ

เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้เหน็ความสาํคัญในเร่ืองการของให้บริการ     และการนาํเสนอในเร่ือง

การอบรมในเร่ืองการให้บริการ  โดยการสรรหาวิทยากร  ที่มีช่ือเสียง มาฝึกอบรมเจ้าหน้า   ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกบัการให้บริการ และมีการให้เจ้าหน้าที่ไปดูงานในภาคส่วนเอกชน  ที่มีช่ือเสยีงใน

เร่ืองของการให้บริการ    เพ่ือที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏบิัติ   โดยดาํเนินการให้บริการเหม่ือน

เอกชน   และแนวทางเกิดขวัญและกาํลังใจแก่เจ้าหน้าที่สรรพากรอาจจะมีการพิจารณาประเมิน

ค่าตอบบแทน  ให้กบัเจ้าหน้าที่สรรพากร  ในเร่ืองของการให้บริการที่ดีต่อผู้เสยีภาษี  หรืออาจจะ

มีโครงการประกวดขวัญใจ  สู่ผู้ประกอบการ  โดยการจัดให้ผู้เสยีภาษี โหวต  เจ้าหน้าที่สรรพากร  

ที่มีหน้าที่ในส่วนของงานการให้บริการ    ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดก็จะได้รับรางวัล ซ่ึง

ก่อให้เกดิขวัญและกาํลังใจแก่เจ้าหน้าที่   

  5. ด้านภาพรวมทั้งหมด  จากผลของการวิจัยทั้ง  4  ด้าน    ของเจ้าหน้าที่ในสงักดั

สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  2   ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง มีความคิดเหน็ต่อ

การนาํหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้  ที่แตกต่างกน   ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัย

ตั้งไว้  แต่ในเร่ืองของปัจจัยส่วนบุคคล  ที่มีส่วนแตกต่างกน เช่น อายุ  ตาํแหน่ง  อายุรับราชการ  

และทางด้านการศึกษา จะเหน็ได้ว่า  ในแต่ละปัจจัยจะมีความแตกต่างกนั  ผลของการวิจัยในด้าน

อายุ   พบว่าเจ้าหน้าที่ มีอายุ 46 ปีขึ้นไป  จะมีความคิดเหน็ในด้านของบริหารความเสี่ยงมากกว่า  

เจ้าหน้าที่  ที่มีอายุ  31  -  35  ปี    ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้มีอายุ 46 ปี  ขึ้นไป  ส่วนใหญ่จะเป็นระดับ

ผู้บริหาร หรือรับราชการมาหลายปี  จึงทาํให้ มีความระมัดระวังในเร่ืองของการปฏิบัติงานที่มี
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ค่าเฉล่ียความคิดเหน็น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป สิ่งที่จะพัฒนาแก้ไขกบัสองกลุ่ม  เพ่ือ

ทาํให้การปฏิบัติงานในสาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  2 เพ่ือให้เกิดมีความ

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  คือการให้ความรู้ และช้ีแจงเกี่ยวผลเสียหาย ที่จะเกิดขึ้ น  โดย

ปฏบิัติงานแล้วไม่มีความระมัดระวัง 

              ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีปัจจัยทางด้าน

ตาํแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ

ปฏบิัติงานที่แตกต่างกนั  จากผลของการวิจัย  การเปรียบเทยีบในด้านตาํแหน่ง พบว่า ค่าเฉล่ียที่

มีคะแนนมากที่สุดคือ เจ้าพนักงานธุรการ  ที่ให้ความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติ แต่เน่ืองจาก กลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ  จะไม่ค่อยมีส่วนรับผิดชอบ

เกี่ยวกับทางด้านการจัดเก็บภาษีเท่าไร    แต่ในกลุ่มที่ มีค่าคะแนนน้อยสุด  คือตําแหน่ง

นักวิชาการสรรพากร    และนักวิชาการภาษี   เพราะทั้งสองกลุ่มจะ น้ีจะรู้ วิธีแนวทางในการ

หลีกเล่ียงการชาํระภาษีของผู้เสยีภาษีที่มีเจตนา ต่อการไม่ยอมชาํระภาษี    ดังน้ันเจ้าหน้าที่ทั้งสอง

กลุ่ม  จึงมีความคิดเหน็ต่อแนวทางของบริหารความเสี่ยงของการจัดเกบ็ภาษีอากร   ดังน้ันสิ่งที่

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ  คือการจัดประชุม ทั้งสองกลุ่มตาํแหน่งมาพูดคุยกัน  เพ่ือจัดเป็นองค์

ความรู้  KM (Knowledge  Management )  เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือหาแนวทาวปรับปรุงแก้ไข 

เกี่ยวกบักระบวนการในเร่ืองของบริหารความเสี่ยง  ภารกจิของเจ้าหน้าที่สรรพากร  ในปัจจุบัน  มี

การดาํเนินงานตามส่วนงานและตาํแหน่งของตน  แต่ในส่วนของความลึกของการปฏบิัติงาน ยังไม่

มีความชัดเจนของการบริหารความเสี่ยงซ่ึงเจ้าหน้าที่สรรพากรจะดําเนินการตามระเบียบและ

แนวทางปฏบิัติของกรมสรรพากร  และจะมี กองตรวจราชการภายในกรม  สาํนักงานสรรพากร

ภาค 1   และส่วนวางแผนและประเมินผล   ซ่ึงจะดาํเนินการตรวจอยู่  บางคร้ังกจ็ะพบความ

ผิดพลาดและพบการทุจริต   ดังน้ันสิ่งที่ผู้วิจัยขอเสนอแนะ คือ  จัดทาํเป็นคู่มือส่วนบุคคลในการ

ปฏิบัติงาน   ซ่ึงงานที่ จะเกิดความเสี่ยงและความเสียหายแก่กรมสรรพากร ได้แก่งานทางด้าน  

การจัดเกบ็ภาษีอากร,  การคืนภาษีเงินได้,  ส่วนกาํกบัดูแล,  และงานด้านการให้บริการ  เช่น การ

ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    ซ่ึงงานที่ได้กล่าวมาน้ัน มีผลต่อความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความ

เสียหายจากกรมสรรพากรได้ การจัดทาํเป็นคู่มือส่วนบุคคลในการจดรายละเอียดในการทาํงาน

ของเจ้าหน้าที่    และมีการจัดประชุมพูดคุยประจาํเดือน ของงาน เม่ือพบปัญหากด็าํเนินการแก้ไข    

เม่ือเจ้าหน้าที่สรรพากรในสงักดัอื่นๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจราชการ  มาตรวจราชการก็

จะพบข้อผดิพลาดน้อยลง  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

            1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความคิดเหน็เกี่ยวกับบริหารต

วามเสี่ยงขององค์การ  เช่นหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน  คําสั่งมอบหมาย  การประเมินผลการ

ปฏบิัติงาน 
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            2.  ควรมีการศึกษาความคิดเหน็กันกระบวนการควบคุมภายใน    ที่มีการนาํมาใช้ใน

การปฏบิัติองค์การ 

            3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อการนาํหลักกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงขององค์การกบัหน่วยงานที่มีภารกจิคล้ายคลึงกนั   เช่น กรมศุลากากร กรมสรรพสามิต  

 

บรรณานุกรม 
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