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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นการนําหลักการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ นํ า มาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ ใ นสั ง กั ด สํา นั ก งานสรรพากรพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของการนําหลักการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มี
ปั จจัยส่วนบุคคลแตกต่ างกัน ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้คือ เจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จํานวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่
แบบสอบถาม ทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเฉลี่ ย เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานและทําการ ด้ วยค่าสถิติ t –test และ F - test ผลการวิจัย
พบว่า
1. เจ้ าหน้ าที่สรรพากรมีความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมา
ใช้ ในการปฏิบัติ งานในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ในภาพรวมและใน
รายด้ านทั้ง 4 ด้ านโดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านภาพลักษณ์ของกรมสรรพากร รองลงมาคือ
ด้ านการให้ ผ้ ูเสียภาษีชาํ ระภาษีด้วยความสมัครใจและถูกต้ อง ด้ านการป้ องกันการทุจริตของผู้เสีย
ภาษีและด้ านการป้ องกันการทุจริตของเจ้ าหน้ าที่สรรพากรตามลําดับ
2. ผลการทดสอบสมมุติฐานในภาพรวมและในรายด้ านทั้ง 4 ด้ าน ของปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีความแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน เจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
นําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมากกว่าเจ้ าหน้ าที่ ที่มีอายุ 31 - 35 ปี ส่วนสําหรับ
ปัจจัยทางด้ านตําแหน่ง พบว่า เจ้ าหน้ าในตําแหน่งธุรการ จะมีความคิดเห็นต่อหลักกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมากกว่าตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งตามหลักข้ อเท็จจริงแล้ วตําแหน่งเจ้ าพนักงานธุรการ
จะไม่คอยมีการปฏิบัติงานทางด้ านจัดเก็บภาษี ในขณะที่ตาํ แหน่ งนักวิชาการสรรพากร และ
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นักวิชาการภาษี จะมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าตําแหน่งทั่วไป เหตุผลเนื่องจากทั้งสองตําแหน่ งจะมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับด้ านภาษีโดยตรง และทราบถึง การหลีกเลี่ยงในการไม่ยอมชําระภาษี
3. จากผลการทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผลของการวิจัยความคิดเห็น
ของเจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ในภาพรวมทั้ง 4
ด้ าน ของปั จจัยทางด้ านตําแหน่ ง ที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยสุด คือตําแหน่ งนักวิชาการสรรพากร และ
นักวิชาการภาษี ซึ่งทั้งสองตําแหน่ งนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวทางด้ านภาษี
โดยตรง จึงให้ ความสําคัญในการตอบแบบถามเกี่ยวกับด้ านความเสี่ยง ในด้ านการป้ องกันการ
ทุจริตของผู้เสียภาษี และของเจ้ าหน้ าที่สรรพากร ด้ านการให้ ผ้ ูเสียภาษีชาํ ระภาษีด้วยความสมัคร
ใจและถูกต้ อง และด้ านภาพลักษณ์ของกรมสรรพากร จึงให้ ความคิดเห็นน้ อยกว่าตําแหน่ ง
อื่น ๆ ดั ง นั้ น ควรที่จ ะดํา เนิ น การประชุ ม ทั้ง สองตํา แหน่ ง มาคุ ย กัน จั ด เป็ นองค์ ค วามรู้ KM
(Knowledge Management) และนําเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะนําหลักกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.บทนํา
การบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเสี่ยง (Compliance Risk
Management : CRM) เป็ นหลักการที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีหลายประเทศทั่วโลกนําไปปฏิบัติใช้
ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร หลักการดังกล่าวเริ่มใช้ ในสหภาพยุโรป ในช่วงแรก หลักการการ
บริหารความเสี่ยงถูกนํามาปรับใช้ กับการบริหารจัดเก็บภาษีในส่วนของการตรวจสอบ แต่ในช่ วง
หลายปี ที่ผ่านมา หลักการบริหารความเสี่ยงได้ ขยายวงกว้ างในการนํามาประยุกต์ใช้ กบั การบริหาร
จัดเก็บภาษีในทุกๆ ด้ าน โดยการสร้ างเครื่องมือต่างๆให้ เหมาะสมกับลักษณะและพฤติกรรมของ
ผู้เสียภาษี เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูเสียภาษีปฏิบัติหน้ าที่ทางภาษีอากรให้ ถูกต้ อง และป้ องกันการไม่
ปฏิบัติหน้ าที่ทางภาษีอากร การบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเสี่ยงในแนวใหม่
นี้ มุ่งเน้ นความเข้ าใจในลักษณะและพฤติกรรมของผู้เสียภาษี ซึ่งจะทําให้ หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผู้ เสียภาษี และดําเนินการตามขั้นตอนการศึกษา
รายละเอี ย ดของปั ญ หา เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่เ หมาะสมในการแก้ ไ ขปั ญ หาตามข้ อ จํา กัด ของ
ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลลัพธ์ท่ตี ้ังไว้ กระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ เครื่องมือชนิด
หนึ่งที่มีการค้ นหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางมาตรการป้ องกัน
กับความเสี่ยงหรือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและการดําเนินการเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้น (กฤษ
ดา แสวงดี, 2543,น. 20) การบริหารความเสี่ยง หรือ การจัดการความเสี่ยง จัดว่ามีความ
เกี่ยวข้ องกันโดยการควบคุมภายใน คือ กิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่ดาํ เนินการเป็ นภายในองค์กร
และเป็ นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง ซึ่งทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้ ลดการสูญเสีย
ในสิ่งที่ไม่ พึงประสงค์ในด้ านต่ างๆ ได้ ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านทรัพย์สิน ด้ านภาพลักษณ์ช่ือเสียงของ
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องค์กรและยังเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ภายในองค์กรปั จจุบันแนวคิดการ
พั ฒ นาของการนํา หลั ก การบริ ห ารความเสี่ย งมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด เก็บ ภาษี อ ากร ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการบริหารจัดเก็บภาษี ประกอบกับกลไกในเชิงนโยบายเครื่องมือป้ องกันชนิดหนึ่งที่
พัฒนามาจากหลักการCRM และหน่วยงานจัดเก็บภาษีในหลายประเทศนํามาปรับใช้ คือ การ
กํากับดูแลในแนวราบ (Horizontal supervision) ที่ มุ่งเน้ นการส่งเสริมให้ ผ้ ูเสียภาษีปฏิบัติหน้ าที่
ทางภาษีอากรให้ ถูกต้ องตั้งแต่ ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยความสมัครใจ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands Tax and Customs Administration: NTCA) เป็ นประเทศ
แรกๆ ที่นาํ เครื่องมือนี้มาใช้ กับกลุ่มผู้เสียภาษีท่มี ีลักษณะและพฤติกรรมดี ภายใต้ ช่ือโครงการ
Horizontal Monitoring ซึ่งประสบความสําเร็จและเป็ นต้ นแบบให้ ประเทศอื่นๆ หลักการสําคัญ
ของโครงการนี้ คือ การทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษีบนพื้นฐานของ
ความไว้ วางใจ ความเข้ าใจ และความโปร่ งใส โครงการแบ่ งเป็ นสองระดับ คือกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่ ซึ่ง NTCA จะกํากับดูแลผู้เสียภาษีโดยตรงผ่านระบบการควบคุมทางภาษี (Tax Control
Framework) ของผู้เสียภาษี และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ NTCA จะทํางานร่วมกับ
เครือข่ายภาษีอากรในการกํากับดูแลผู้เสียภาษี หลักการของโครงการนี้เหมือนกับระบบการกํากับ
ดูแลผู้เสียภาษีของกรมสรรพากรไทย แต่ แตกต่ างกันในรายละเอียดบางประการเครือข่ายภาษี
อากรเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรตามหลักการ
CRM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่หี น่วยงานจัดเก็บภาษีมีข้อจํากัดทางทรัพยากร ในสหภาพยุโรป
ที่ปรึกษาภาษีอากรมีบทบาทสําคัญมาก ทั้งในด้ านการให้ คาํ ปรึกษาทางภาษีในเชิงกฎหมาย (Tax
advisoryservice) และด้ านการปฏิบัติหน้ าที่ทางภาษีอากร (Tax compliance service) รูปแบบ
วิชาชีพที่ปรึกษาภาษีอากรของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้ าที่ท่กี าํ หนด แต่
สหภาพยุโรปได้ จัดตั้งองค์กรกลางที่ควบคุมและพัฒนาวิชาชีพที่ปรึกษาภาษีอากร (CFE) ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งที่ทาํ ให้ วิชาชีพนี้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติอย่างมาก การศึกษาระบบการ
ดํา เนิ น งานของวิ ช าชี พ ที่ป รึ ก ษาภาษี อ ากรในสหภาพยุ โ รป จึ ง สามารถนํา มาพั ฒ นาวิ ช าชี พ ผู้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของประเทศไทยได้ กรมสรรพากรไทยสามารถนําหลักการ CRM มา
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด เก็บ ภาษี อ ากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ นโดยเริ่ ม จากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ CRM ทั้ง 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ผู้เสียภาษี (2) เครื่องมือบริหารความเสี่ยง (3)
ทรัพยากร และ (4) ผลลัพธ์ และควรมีการวิเคราะห์ภาษีอากรที่จัดเก็บได้ จากการปฏิบัติหน้ าที่
ทางภาษีอากร (Compliance map) และภาษีอากรนอกระบบ (Tax gap analysis) การพัฒนาการ
บริหารจัดเก็บภาษีอากรตามหลักการ CRM ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ต้ องอาศัยข้ อมูลสนับสนุนอย่าง
มากในการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน CRM ทั้งหมด และนําไปสู่การสร้ างฐานภาษีท่ยี ่ังยืนในที่สดุ
ปั จจุ บันกรมสรรพากรได้ นาํ ระบบการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีอากร
และการปฏิบัติงานทั่วๆไป โดยเฉพาะในปัจจุบันมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น
คอมพิวเตอร์ ที่จะต้ องใช้ ในการประมวลบันทึกข้ อมูลของการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สรรพากร
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ในแต่ ล ะส่ ว นงานในการตรวจปฏิบั ติ ก ารและตรวจสอบภาษี อ ากร สํา หรั บ รายที่อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้ าง และดําเนินคดีแก่ผ้ ูเสียภาษี รวมทั้งตอบ
ข้ อหารือทางภาษีอากร กํากับติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานสร้ างความเข้ าใจในธุรกิจของผู้เสีย
ภาษีมากขึ้น โดยมีวิธกี าร คือใช้ ข้อมูลของกิจการจากโมเดลเปลือกหัวหอม ได้ แก่ ข้ อมูลจากระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบรายงานทางการเงิน โดยนําข้ อมูลเหล่านี้
มาช่วยในการตรวจสอบของเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่ายใช้ กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสียภาษีมาเป็ นข้ อมูลสนับสนุนในการสร้ างความเข้ าใจลักษณะธุรกิจ
และคุณลักษณะของผู้เสียภาษี เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึก ษาความคิ ด เห็น ต่ อการนํา หลั ก การบริ หารความเสี่ย งที่นํา มาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ในเรื่องของปัจจัย
ทางด้ านความเสี่ยงของแต่ละด้ าน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของการนําหลักการบริหารความเสี่ยง มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน

3. สมมติฐานการวิจยั
ในการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นต่ อการนําหลักการบริ หารความเสี่ยงมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัด สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ผู้วิจัยได้ กาํ หนด
สมมติฐานในการวิจัยได้ ดังนี้
1. เจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มีความคิดเห็น
ต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของปั จจัยทางด้ านความเสี่ยง
แตกต่างกัน
2. เจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานั กงานสรรพากรพื้ นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีปัจจัยส่วน
บุ ค คลแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็น การนํา หลั ก การบริ หารความเสี่ย งมาใช้ ในการปฏิบัติ งาน
แตกต่างกัน
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ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
คื อ จํา นวนเจ้ า หน้ า ที่ใ นสัง กัด สํา นั ก งานสรรพากรพื้ นที่ก รุง เทพมหานคร 2 และ สํา นั ก งาน
สรรพากรพื้นที่สาขาที่อยู่ในสังกัด ได้ แก่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธ์วงศ์ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาป้ อมปราบศัตรูพ่าย 1 และ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้ อมปราบศัตรู
พ่าย 2
การกําหนดขนาดตัวอย่าง
การวิจัยในตรั้งนี้ใช้ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รของทาโร่
ยามาเน่ (Yamaane) ที่ระดับความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ใน
การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่จะถูก
เลือกเป็ นตัวแทนประชากรโดยใช้ สตู ร (Yamane )ในการคํานวณหาขนาดตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นต่อการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ
ด้ านที่ 1 แบบสอบถามด้ านการป้ องกันการทุจริต
- ด้ านผู้เสียภาษี
- ด้ านเจ้ าหน้ าที่สรรพากร
ด้ านที่ 2 แบบสอบถามด้ านความสมัครใจในการชําระภาษีและความถูกต้ อง
ด้ านที่ 3 แบบสอบถามด้ านภาพลักษณ์ของกรมสรรพากร
โดยกําหนดเกณฑ์ให้ คะแนน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึงมีความเห็นด้ วยมากที่สดุ
4 หมายถึงมีความเห็นด้ วยมาก
3 หมายถึงมีความเห็นด้ วยปานกลาง
2 หมายถึงมีความเห็นด้ วยน้ อย
1 หมายถึงมีความเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
เกณฑ์การวัดและให้ ความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการนํากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 แบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 – 2.60
1.00– 1.80

หมายถึง มีความเห็นด้ วยระดับมากที่สดุ
หมายถึงมีความเห็นด้ วยระดับมาก
หมายถึงมีความเห็นด้ วยระดับปานกลาง
หมายถึงมีความเห็นด้ วยระดับน้ อย
หมายถึงมีความเห็นด้ วยระดับน้ อยที่สดุ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คณะผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามด้ วยตนเองโดยช่วยอธิบาย
รายละเอียดประเด็นคําถามต่ างๆ ให้ แก่ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้ เข้ าใจ ยกเว้ นในกรณีท่ีผ้ ูตอบ
แบบสอบถามไม่สามารถทําแบบสอบถามได้ ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจะเป็ นคนอ่านและอธิบายประเด็น
คําถามให้ ตอบและกรอกแบบสอบถามให้ เมื่อเก็บรวบรวมได้ ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่ างที่
ต้ องการและตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ ก่อนนําไปวิเคราะห์ผลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) สถิติพรรณนา ใช้ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ข้ อมูลที่ศึกษา
2) สถิติสาํ หรับการทดสอบหาความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
สถิติการวิเคราะห์คือ ค่า t- test ใช้ ทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่จาํ แนกออกเป็ น 2 กลุ่ม
ค่า F- testใช้ ทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระ และทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธขี อง LSD กําหนดระดับสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้ อยละผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.70 ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 46 ปี ขึ้นไป จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.20 รองลงมามีอายุต้งั แต่ 36
– 40 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.90 และมีอายุ 41 – 45 ปี จํานวน 26 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 16.80 ตํ่าแหน่งส่วนใหญ่เป็ นนักตรวจสอบภาษีอากร จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.10 และรับราชการมากกว่า 20 ปี มีมากที่สดุ จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.70
รองลงมารับราชการไม่เกิน 5 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.20 ส่วนใหญ่การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.00 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 27 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 17.40
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากการผลทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏผลผลดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 เจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 มีความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของปัจจัย
ด้ านความเสี่ยงแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 เจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
ความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัดสํานั กงานสรรพากรพื้ นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่ อ ศึกษาความ
คิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ ซึ่ง
ผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจและผู้วิจัยได้ อภิปรายผลที่ต้งั ไว้ ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 เจ้ าหน้ าที่สรรพากรมีความคิดเห็นในการนําหลักกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กุงเทพมหานคร
2 ทั้ง 4 ด้ านในภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
สมมุติฐานที่ 2 เจ้ าหน้ าที่สรรพากรมีความคิดเห็นในการนําหลักกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กุงเทพมหานคร
2 ทั้ง 4 ด้ านในภาพรวม ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นทั้ง 4 ด้ านและด้ าน
ภาพรวมแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
วิ จั ย พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ย งของสํา นั ก งานสรรพากรพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร 2 ให้ ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็ นการเพิ่มความคิดเห็นในด้ านบวก
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
ซึ่งเป็ นระดับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ถอื เป็ นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ดังนี้
1. ด้ านการป้ องกันการทุจริตของผู้เสียภาษี จากรายข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือการ
ประชาสัมพั นธ์และชี้ แจงบทลงโทษค่ าปรั บของการป้ องกันการทุ จริ ตได้ จ ริ งจากผลของความ
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คิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ แนวทางที่จะมีการปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพคือ
การนําเสนอผู้ บังคับบัญชาจัดทําโครงการในเรื่ องของการประชาสัมพั นธ์และชี้ แจงบทลงโทษ
ค่าปรับของการป้ องกันการทุจริตโดยให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในส่วนของงานทีมกํากับดูแล
ผู้เสียภาษีท่ที าํ หน้ าที่ในการดูแลผู้เสียภาษีแบบใกล้ ชิดโดยการจัดทําเป็ นโครงการพิเศษทําเรื่อง
ของการรณรงค์ การประชาสัมพั นธ์และชี้ แจงบทลงโทษเกี่ยวกับ ผู้ เสียภาษี ท่ีไ ม่ ยอมชํา ระภาษี
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้นแนวทางการรณรงค์ด้าน
การประชาสัม พั น ธ์คื อ การนํา เสนอรู ป แบบที่ทัน สมั ย มี ก ารให้ ผ้ ู เ สีย ภาษี มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
กิจกรรมหรือมีการแจกรางวัลเพื่อให้ เกิดขวัญและกําลังใจ
2. ด้ านการป้ องกันการทุจริตของเจ้ าหน้ าที่สรรพากร จากหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
คือการให้ ความรู้ผ้ ูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเรื่องของการออกใบกํากับภาษีทุก
ครั้ งเป็ นการป้ องกันการทุจริตได้ จากผลของความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด มีแนวทางใน
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้ องกันทางด้ านการทุจริตของเจ้ าหน้ าที่ ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มี
การจัดเก็บของกรมสรรพากรในแต่ละปี ถือว่ามียอดที่สงู เพราะเนื่องจากเป็ นภาษีทางอ้ อม มีการ
จั ด เก็บ จากผู้ บ ริ โ ภค และผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มี ห น้ า ที่ใ นการนํา ส่ ง
กรมสรรพากร โดยแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่ส่งิ หนึ่งที่
กรมสรรพากรประสบปัญหา คือในเรื่องของการออกใบกํากับภาษี ซึ่งจะมีการทุจริตในการออก
ใบกํา กับ ภาษี ปลอม การคืน ภาษี มูลค่ าเพิ่ มที่เป็ นเท็จ ดั งนั้น สิ่งที่ผ้ ู วิจัยมีแนวทางในการ
นําเสนอต่ อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทางด้ านนี้ การกําหนดนโยบายทางด้ านการ
ป้ องกันการทุจริตของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่มให้ อย่างชัดเจน มีการเชื่อมโยง
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับบริหารความเสี่ยงให้ ชัดเจนแนวทางการเชื่อมโยงภาษีมูลค่าเพิ่มกับบริหารความ
เสี่ ย งให้ ชั ด เจนคื อ การ ให้ ความรู้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ส รรพากรเกี่ ย วกั บ บริ ห ารความเสี่ ย งของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีเครื่องมือป้ องกันในลักษณะการให้ บริการกับผู้
เสียภาษีท่ดี ี เป็ นการลดโอกาสข้ อผิดพลาดจากการป้ องกันการทุจริตของเจ้ าหน้ าที่สรรพากร ใน
เรื่ องของการคืน ภาษี มูลค่ าเพิ่ มที่เป็ นเท็จ และการไม่ ต รวจสอบใบกํากับ ภาษี อย่ างละเอียด
รอบคอบ ดังนั้นสิ่งที่จะลดข้ อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น คือ เจ้ าหน้ าที่สรรพากรควรที่จะมีการ
เจรจาในเรื่ องของการออกใบกํากับภาษี และการคืนภาษีมูลค่ าเพิ่ม ให้ ผ้ ู เสียภาษีได้ รับความ
ชั ด เจน มี ก ารประเมิ น ผลและสามารถตรวจสอบความถู ก ต้ อ งอย่ า งสมํ่า เสมอ และมี ก าร
แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่จ ดทะเบี ย นมู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง อยู่ ใ นท้ อ งที่รั บ ผิ ด ชอบ ของสํา นั ก งาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 (เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่สรรพากร ในส่วนของทีมกํากับดูแลได้ อย่างทั่วถึง
3. ด้ า นการให้ ผ้ ู เ สีย ภาษี ชํา ระภาษี ด้ ว ยความสมั ค รใจและถู ก ต้ อ ง จากหั ว ข้ อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือด้ านการจัดทําเอกสารเผยแพร่ แจกจ่ายให้ ผ้ ูเสียภาษีเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาํ ให้ ผ้ ู
เสียภาษีเต็มใจที่จะชําระภาษีมากขึ้น จากผลของความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ มีแนวทาง
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ในด้ า นของการ ให้ ผ้ ู เสีย ภาษี ชํา ระภาษี ด้ ว ยความสมั ค รใจและถู กต้ อง คือ แนวทางในการ
เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัดทําเอกสารเผยแพร่ (สํานักบริหารกลาง ) รูปแบบของ
เอกสารและเนื้อหาสาระอาจจะไม่จูงใจผู้เสียภาษีดังนั้นควรที่จะมีการปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาสาระ
ให้ ทนั สมัยขึ้น และมีตัวอักษรแสดงสัญลักษณ์ของโทษในการไม่ยอมชําระภาษี เช่ น มีการเน้ น
เหมือนกับข้ อห้ ามต่ างๆ ทั่วๆ ไป เพื่อให้ เห็นถึงความสําคัญในการไม่ยอมชําระภาษี หรือ
หลีกเลี่ยงการชําระภาษี
4. ด้ า นภาพลั ก ษณ์ของกรมสรรพากร จากหั วข้ อที่มีค่ า เฉลี่ยน้ อยที่สุด คือการส่ ง
เจ้ า หน้ า ที่ไ ปอบรมเกี่ย วกับ การให้ บ ริ ก ารที่ดี ท าํ ให้ ผ้ ู ม าใช้ บ ริ ก ารเกิด ความพึ ง พอใจและเกิด
ภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อกรมสรรพากร จากผลของความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด มีแนวทางใน
ข้ อเสนอแนะ ที่จะทําให้ ภาพลักษณ์ของกรมสรรพากรดีข้ นึ การส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอบรมในเรื่องของ
การบริการนั้น เจ้ าหน้ าสรรพากรจะให้ ความคิดเห็นที่น้อยที่สดุ อาจจะเป็ นเพราะเจ้ าที่สรรพากร
เบื่อหน่ายในเรื่องของการฝึ กอบรมในเรื่องของการให้ บริการ แต่ถือว่าเป็ นส่วนสําคัญที่จะจูงใจ ผู้
เสียภาษี สําหรับที่จะมาใช้ บริการ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในกรณีท่ปี ระสงค์จะยื่นด้ วย
กระดาษ ถ้ าเกิดเจ้ าหน้ าผู้ให้ บริการ บริ การไม่ ดี พูดจากับผู้เสียภาษีไม่ สุภาพ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา นั้นๆ อาจจะโดนร้ องเรียก ทางด้ านสื่อต่างๆ ส่งผลทําให้ ภาพลักษณ์ของ
กรมสรรพากรในแง่ลบ ดังนั้นแนวทางของการแก้ ไขโดยการจัดทําเกี่ยวกับเรื่องของการให้ บริการ
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ เห็นความสําคัญในเรื่องการของให้ บริการ และการนําเสนอในเรื่อง
การอบรมในเรื่องการให้ บริการ โดยการสรรหาวิทยากร ที่มีช่ือเสียง มาฝึ กอบรมเจ้ าหน้ า ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการให้ บริการ และมีการให้ เจ้ าหน้ าที่ไปดูงานในภาคส่วนเอกชน ที่มีช่ ือเสียงใน
เรื่องของการให้ บริการ เพื่อที่จะยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติ โดยดําเนินการให้ บริการเหมื่อน
เอกชน และแนวทางเกิดขวัญและกําลังใจแก่เจ้ าหน้ าที่สรรพากรอาจจะมีการพิจารณาประเมิน
ค่าตอบบแทน ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่สรรพากร ในเรื่องของการให้ บริการที่ดีต่อผู้เสียภาษี หรืออาจจะ
มีโครงการประกวดขวัญใจ สู่ผ้ ูประกอบการ โดยการจัดให้ ผ้ ูเสียภาษี โหวต เจ้ าหน้ าที่สรรพากร
ที่มี ห น้ า ที่ใ นส่ ว นของงานการให้ บ ริ ก าร ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ คะแนนโหวตสูง สุด ก็จ ะได้ รั บ รางวั ล ซึ่ ง
ก่อให้ เกิดขวัญและกําลังใจแก่เจ้ าหน้ าที่
5. ด้ านภาพรวมทั้งหมด จากผลของการวิจัยทั้ง 4 ด้ าน ของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อ
การนําหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ที่แตกต่างกน ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ผ้ ูวิจัย
ตั้งไว้ แต่ในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีส่วนแตกต่างกน เช่น อายุ ตําแหน่ง อายุรับราชการ
และทางด้ านการศึกษา จะเห็นได้ ว่า ในแต่ละปัจจัยจะมีความแตกต่างกัน ผลของการวิจัยในด้ าน
อายุ พบว่าเจ้ าหน้ าที่ มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป จะมีความคิดเห็นในด้ านของบริหารความเสี่ยงมากกว่า
เจ้ าหน้ าที่ ที่มีอายุ 31 - 35 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ผ้ ูมีอายุ 46 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็ นระดับ
ผู้บริหาร หรือรับราชการมาหลายปี จึงทําให้ มีความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติงานที่มี
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ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้ อยกว่าเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุ 46 ปี ขึ้นไป สิ่งที่จะพัฒนาแก้ ไขกับสองกลุ่ม เพื่อ
ทําให้ การปฏิบัติงานในสํานักงานสรรพากรพื้ นที่กรุงเทพมหานคร 2
เพื่ อให้ เกิดมีความ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือการให้ ความรู้และชี้แจงเกี่ยวผลเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น โดย
ปฏิบัติงานแล้ วไม่มีความระมัดระวัง
ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีปัจจัยทางด้ าน
ตําแหน่ งแตกต่ างกันมีความคิดเห็นต่ อการนําหลักกระบวนการบริ หารความเสี่ยงมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จากผลของการวิจัย การเปรียบเทียบในด้ านตําแหน่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยที่
มีคะแนนมากที่สุดคือ เจ้ าพนักงานธุรการ ที่ให้ ความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ ในการปฏิบัติ แต่ เนื่องจาก กลุ่มเจ้ าหน้ าที่ธุรการ จะไม่ ค่อยมีส่วนรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ ทางด้ า นการจั ด เก็บ ภาษี เ ท่ า ไร แต่ ใ นกลุ่ ม ที่มี ค่ า คะแนนน้ อ ยสุ ด คื อ ตํา แหน่ ง
นักวิชาการสรรพากร และนั กวิชาการภาษี เพราะทั้งสองกลุ่มจะ นี้จะรู้วิธีแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงการชําระภาษีของผู้เสียภาษีท่มี ีเจตนา ต่อการไม่ยอมชําระภาษี ดังนั้นเจ้ าหน้ าที่ท้งั สอง
กลุ่ม จึงมีความคิดเห็นต่อแนวทางของบริหารความเสี่ยงของการจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้นสิ่งที่
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ คือการจัดประชุม ทั้งสองกลุ่มตําแหน่ งมาพูดคุยกัน เพื่อจัดเป็ นองค์
ความรู้ KM (Knowledge Management ) เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทาวปรับปรุงแก้ ไข
เกี่ยวกับกระบวนการในเรื่องของบริหารความเสี่ยง ภารกิจของเจ้ าหน้ าที่สรรพากร ในปัจจุบัน มี
การดําเนินงานตามส่วนงานและตําแหน่งของตน แต่ในส่วนของความลึกของการปฏิบัติงาน ยังไม่
มีความชัดเจนของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเจ้ าหน้ าที่สรรพากรจะดําเนินการตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร และจะมี กองตรวจราชการภายในกรม สํานักงานสรรพากร
ภาค 1 และส่วนวางแผนและประเมินผล ซึ่งจะดําเนินการตรวจอยู่ บางครั้ งก็จะพบความ
ผิดพลาดและพบการทุจริต ดังนั้นสิ่งที่ผ้ ูวิจัยขอเสนอแนะ คือ จัดทําเป็ นคู่มือส่วนบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งงานที่ จะเกิดความเสี่ยงและความเสียหายแก่กรมสรรพากร ได้ แก่งานทางด้ าน
การจัดเก็บภาษีอากร, การคืนภาษีเงินได้ , ส่วนกํากับดูแล, และงานด้ านการให้ บริการ เช่น การ
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งงานที่ได้ กล่ าวมานั้น มีผลต่ อความเสี่ยงที่จะก่อให้ เกิดความ
เสียหายจากกรมสรรพากรได้ การจัดทําเป็ นคู่มือส่วนบุคคลในการจดรายละเอียดในการทํางาน
ของเจ้ าหน้ าที่ และมีการจัดประชุมพูดคุยประจําเดือน ของงาน เมื่อพบปัญหาก็ดาํ เนินการแก้ ไข
เมื่อเจ้ าหน้ าที่สรรพากรในสังกัดอื่นๆที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจราชการ มาตรวจราชการก็
จะพบข้ อผิดพลาดน้ อยลง
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารต
วามเสี่ยงขององค์ ก าร เช่ น หน้ า ที่รับ ผิด ชอบปั จ จุ บัน คํา สั่งมอบหมาย การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
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2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นกันกระบวนการควบคุมภายใน ที่มีการนํามาใช้ ใน
การปฏิบัติองค์การ
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนําหลักกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การกับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ ายคลึงกัน เช่น กรมศุลากากร กรมสรรพสามิต
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