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ABSTRACT

 The purpose of this research is to determine the organizational effectiveness factor of the revenue department 

in Thailand. This study is a qualitative research which employed focus group interviews covering a data collection 

method, actual workplace observation, reading meeting minutes and other related information. The crucial contributors 

are referred to nine special qualified persons who are involved in and related to a revenue department at both  

management and operation level.  The focus groups were organized twice on 18 October 2013 and 18 November 2013.  

Equipment used for recording data is audio recorder and camcorder. Publishing only on an academic purposes,  

the researcher has permission to collect information from the focus group and keep all information confidentially.  

This research used a content analysis and then grouping related data aligned with the research purposes. 

 The findings are that: the organizational effectiveness factor of the revenue department consisted of 8  

components: 1) Organization Structure: a mixed structure emphasizing on a success at work 2) Internal Environment: 

an environment that fosters a participation in workplace 3) Motivation: both internal and external factor 4) Satisfaction: 

an employee’s satisfaction in workplace 5) Organization Flexibility: an ability to adapt for change and resist a political 

interference. 6) Technology and Innovation: a modern technology as well as an R&D unit in order to create and  

develop new things 7) Strategic Plan Planning: a vision and the development of strategic plan within the Thai Revenue 

Department comparing with other countries 8) Productivity: A production of high quality at the lowest cost.
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บทน�า
 องค ์การ (Organization) ป ัจจุบันอยู ่ภายใต ้

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา ต่างต้อง 

ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง ให้ประสบความส�าเร็จ 

สามารถแข่งขนั และอยูร่อดได้ เพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

ขององค์การอย่างมีประสิทธิผล องค์การท่ีมีประสิทธิผล

(Effectiveness Organization) จะสามารถด�าเนินงาน 

ตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

เป็นองค์การที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ มีความเจริญ

ก้าวหน้า มีผลผลิตสูง มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

สามารถผสมผสานความต้องการของสมาชกิในองค์การกบั

ความต้องการหรือเป้าหมายขององค์การ และเป็นองค์การ

ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจและสังคมได้

 กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ 

รายได้ภาษีอากรของรัฐบาล เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารและ

องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร		ในประเทศไทย

เอมอร		พลวัฒนกุล1

1วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรใน

ประเทศไทย เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เกบ็รวบรวมข้อมลู โดยใช้วธิกีารสนทนากลุม่ (Focus Group) 

การสังเกตสถานที่ท�างานจริง การอ่านบันทึกการประชุมและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากทั้งภายใน และภายนอกกรมสรรพากร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับองค์การสรรพากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติงานใน

ประเทศไทย จ�านวน 9 คน ด�าเนินการสนทนากลุ่ม จ�านวน 2 ครั้งในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถ่ายภาพ ผู้วิจัยได้มีการขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก

ผูใ้ห้ข้อมลูก่อนทกุครัง้และจดัเกบ็ข้อมลูเป็นความลบั จะเผยแพร่เฉพาะในเชงิวชิาการเท่านัน้ วเิคราะห์ข้อมลูโดยวธิวิีเคราะห์

เชิงเนื้อหา(Content Analysis) จัดกลุ่มเนื้อหาข้อมูลที่สอดคล้องและตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบประสิทธผิลขององค์การจดัเกบ็ภาษขีองกรมสรรพากร ประกอบด้วย  8 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) ที่ผสมผสานหลากหลายรูปแบบโดยเน้นที่ผลส�าเร็จของงาน 2) ด้าน

สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการท�างาน  

3) ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ในการท�างานของบุคคลากรที่ครอบคลุมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 4) ด้านความ 

พงึพอใจ (Satisfaction)ของพนกังานต่อการท�างานในองค์การ 5) ด้านความยืดหยุน่ขององค์การ (Organization Flexibility) 

ที่มีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและต้านทานการแทรกแซงทางการเมือง 6) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Technology and Innovation)ท่ีทันสมัยและมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 7) ด้าน 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan Planning) ที่มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการพัฒนาของนานาประเทศ และ8) ด้านผลิตภาพ 

(Productivity) ขององค์การที่มีคุณภาพสูงและใช้ต้นทุนต�า่

ค�าส�าคัญ: องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การ, การจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร, ประเทศไทย
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พัฒนาประเทศ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ส�าคัญทาง

เศรษฐกจิด้านต่างๆ เสนอแนะนโยบายการจดัเกบ็ภาษอีากร

ต่อกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ชีแ้จงการเสยีภาษีอากรให้ประชาชนเข้าใจ เพ่ือจะได้เสยีภาษี

ให้ถกูต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรมสรรพากรยงัมส่ีวน

ส�าคัญในการด�าเนินการทางด้านภาษีอากรเพ่ือสนับสนุน 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคธรุกจิเอกชน 

และของประเทศในเวทีโลกด้วย (กรมสรรพากร, 2547)

 จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิตัง้แต่ปี 2540 เป็นต้น

มา การจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรมีความยุ่งยาก

และมีข้อจ�ากัดในหลายด้าน กล่าวคือ ความสามารถในการ

เสียภาษีของประชาชนลดลง ขณะที่เป้าหมายของการจัด

เกบ็ภาษีกลบัเพิม่ขึน้ ในขณะทีป่ระเทศจ�าเป็นต้องมมีาตรการ

ทางภาษีเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ 

ภายหลังจากวิกฤตดังกล่าว กรมสรรพากรจึงได้มีนโยบาย

การเพิม่ประสิทธภิาพ ในการจดัเกบ็ภาษ ีและการให้บรกิาร

ที่ดี เพื่อเพิ่มความสมัครใจในการเสียภาษี โดยการเร่ง

ปรบัปรงุการบรหิารงาน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นแกนน�าในการให้บริการผู้เสียภาษีด้านต่างๆ การก�ากับ

ดูแลการเสียภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อลดภาระ 

และปัญหาการตรวจสอบภาษย้ีอนหลัง รวมทัง้วางรากฐาน

ทางด้านระบบ IT เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการใหม่ๆ  

แก่ผู้เสียภาษีให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท�างาน ตลอดจน 

การปรับกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เป็นผลท�าให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้เกิน

ประมาณการ และมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยกอบกู้

วิกฤตเศรษฐกิจ พื้นฟูเศรษฐกิจ และช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของฐานะการคลังท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ือง (กรม

สรรพากร, 2555) 

 ประกอบกับประเทศไทยเป ็นหนึ่งในสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic 

Community) ซึ่งได้ประกาศความร่วมมือกันทางด้าน

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดเขตการผลิต

เดียว ตลาดเดียว (Single market and production base)  

(กรมศุลกากร, 2556) ถือเป็นหน่ึงความท้าทายต่อความ

สามารถในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ทั้งนี้เพราะ

การเปิดเสรใีห้มกีารเคลือ่นย้ายสนิค้าและบรกิาร รวมถงึทนุ

และแรงงานได้โดยเสรี ส่งผลต่อโครงสร้างรายได้ภาษ ี

ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะท�าให้แต่ละประเทศ

มอีธปิไตยในการก�าหนดนโยบายภาษลีดน้อยลง จงึเกบ็ภาษี

ได้ยากขึน้ และในขณะเดยีวกนักส่็งผลให้รายได้ของประเทศ

ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ เงินได้รายได้จากหน่วยงาน 

กรมศลุกากรไม่สามารถเรยีกเกบ็ภาษอีากรน�าเข้าและส่งออก 

จากประเทศในกลุ่มสมาชิกด้วยกันได้ แต่รัฐบาลยังคงต้อง

ใช้จ่ายจ�านวนมหาศาลในการพฒันาประเทศ กรมสรรพากร

ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ได้สูงสุดจึงต้องเข้ามารับ

ภาระในการจัดหารายได้ที่ขาดหายไป  นอกจากนี้จากการ

เปรยีบเทียบโครงสร้างภาษขีองไทยกบัประเทศอาเซยีนพบ

ว่า อตัราภาษีเงนิได้ของไทยค่อนข้างสงู ในขณะทีอ่ตัราภาษี

มูลค่าเพิ่มต�่าที่สุด ส่วนเรื่องระบบการให้สิทธิประโยชน ์

ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนของไทยโดยผ่านส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ Thailand Board of 

Investment (BOI) ก็ยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่าง

ผู้ประกอบการ ท�าให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ภาษีเป็น 

อนัมาก โดยไม่ปรากฏว่า ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กบัประเทศไทย

คุ้มค่ากับต้นทุนที่สังคมต้องสูญเสียไปหรือไม่ (ปัณณ์ อนัน

อภบิตุร, 2554) หรอืเกดิประสทิธผิลตามทีก่�าหนดเป้าหมาย

ไว้หรือไม่

 อย่างไรก็ดี ถึงแม้แนวโน้มของสถานการณ์การจัด

เกบ็ภาษีของประเทศดขีึน้เป็นล�าดบั แต่ยงัคงมคีวามท้าทาย

ต่อกรมสรรพากรในการคงประสิทธิภาพการท�างานเต็ม 

ขีดสมรรถนะเช่นเดิมโดยพิจารณาจาก การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังใน 2 มิติ คือ มิติ

ภายนอก และมิติภายใน ซึ่งมิติภายนอกคือ การประเมิน

ประสิทธิผลและการประเมินคุณภาพ มิติภายใน คือ  

การประเมินประสิทธิภาพ และ การพัฒนาองค์การ (กรม

สรรพากร, 2555) ประสทิธผิลองค์การซึง่เป็นหนึง่ในเกณฑ์

การประเมินประสิทธิภาพองค์การกรมสรรพากรนั้น เป็น

ค�าที่ใช้กล่าวอยู่เสมอในการรักษาระดับการปฏิบัติงาน 

ที่สามารถท�าให้มีการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรล ุ

ตามเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกัน 

อย่างกว้างขวางว่าประสิทธิผลเป็นส่ิงที่ใช้ในการตัดสินใน

ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารองค์การว่าประสบความ

ส�าเร็จหรือไม่เพียงใด (วิเชียร วิทยอุดม, 2555, 2-1) 
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 จากความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความเป็น

พลวัตรดังกล่าวข้างต้น กรมสรรพากรจึงควรมีการปรับ

เปลีย่นองค์การและเตรยีมความพร้อมในการพฒันาองค์การ 

และการบรหิารงาน เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพ และประสทิธิผล

สูงสุดในการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย  ผู้วิจัยจึงสนใจ

ทีจ่ะศกึษา องค์ประกอบประสทิธผิลขององค์การจดัเกบ็ภาษี 

ของกรมสรรพากรศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไทย เพื่อเป็น

แนวทางให้องค์การสามารถรองรบัการปรบัตวัเพือ่การบรหิาร

องค์การให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน และภาครัฐ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 เพ่ือศกึษาองค์ประกอบประสทิธิผลองค์การจดัเกบ็

ภาษีของกรมสรรพากร ของประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยั

เชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาประสิทธิผลขององค์การจัดเก็บ

ภาษีของกรมสรรพากรศึกษาเฉพาะกรณีกรมสรรพากร

ประเทศไทย ในด้านองค์ประกอบของการบริหารองค์การ

จัดเก็บภาษีที่ท�าให้องค์การมีประสิทธิผล 

 2. ขอบเขตด้านประชากร การศกึษาครัง้นีป้ระชากร

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับงานสรรพากรท้ังในระดับบริหาร

และปฏิบัติงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ N(ก.พ.ร.) กระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร

ของประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ทราบถึงแนวโน้มขององค์การจัดเก็บภาษีที่ 

มีประสิทธิผลของกรมสรรพากรไทย

 2. สามารถน�าข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาองค์การ

จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรไทยให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง กฎหมาย 

เศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ิมความ

สามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้  

การทบทวนวรรณกรรม
 Cook et al. (2001) ได้กล่าวว่า นักทฤษฎีด้าน 

การจัดการหลายท่าน ได้นิยามถึง ประสิทธิผลขององค์การ

ว่าคือ การพบกันและก้าวผ่านเป้าหมายขององค์การ 

ประกอบกับ Chester Barnard มองประสิทธิผลองค์การใน

แง่ของการบรรลุเป้าหมาย เมือ่ความต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจง

บรรลุเป้าหมาย โดยองค์การมีประสิทธิผล จะส่งผลให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพ 

คือ ท�าสิ่งที่มีอยู่ให้ถูกต้อง

 Daft (2004, 22) ได ้กล ่าวว ่า ประสิทธิภาพ  

(Efficiency) หมายถึง ปริมาณทรัพยากรที่ใช้เพ่ือท�าให ้

เป้าหมายขององค์การประสบความส�าเรจ็ โดยประสิทธภิาพ 

ขึน้อยู่กบัปรมิาณ วตัถุดบิ เงนิ และ แรงงาน ทีใ่ช้ในการสร้าง

ผลงานหรอืผลผลติ แต่ ประสทิธผิล (Effectiveness) มคีวาม

หมายทีก่ว้างกว่า โดยหมายถึงระดบัการประสบความส�าเรจ็

ตามเป้าหมายขององค์การ 

 จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผลองค์การ 

ผูว้จิยัสรปุได้ว่า ประสทิธผิลองค์การ หมายถงึ ความสามารถ

ขององค์การซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ในการ

ด�าเนินงานและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั

เพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตาม 

เป้าหมายต่างๆ ทีอ่งค์การก�าหนดไว้ เพือ่ให้องค์การสามารถ

ด�ารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์การ 

มีนักวิชาการกล่าวไว้หลากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 

 Steers (1977, 7-10) ได้ศึกษาประสิทธิผลองค์การ

ตามแนวคิดระบบเปิด ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ

ในองค์การกับสภาพแวดล้อม จากแนวคิดน้ีท�าให้สามารถ

ก�าหนดองค์ประกอบหลักที่ท�าให้องค์การมีประสิทธิผล 

ได้ 4 ประการ คือ 1) ลักษณะองค์การ (organizational  

characteristics) ประกอบด้วย โครงสร้างขององค์การและ

เทคโนโลยี 2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม (environmental 

characteristics) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมภายนอกและ 

สิ่งแวดล้อมภายใน 3) ลักษณะของพนักงาน (employee 
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characteristics) ประกอบด้วย  ความผูกพันต่อองค์การและ

การปฏิบตังิาน 4) นโยบายบรหิารและการปฏบิตั ิ(managerial

policies and practices) ประกอบด้วย การก�าหนดเป้าหมาย 

การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงานการสื่อสารและการตัดสินใจ รวมถึงการ

ปรับตัวขององค์การและการสร้างสิ่งใหม่ๆ

 Quinn and Rohrbaugh (1983) ได้รวบรวมงานวิจัย

ของนักวิจัยท่านต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบประสิทธิผล

ขององค์การแล้วสรุปว่า องค์ประกอบทีจ่ะส่งผลต่อประสิทธผิล

ขององค์การจะแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ มิติท่ี 1 Organiza-

tional focus คือ มุ่งเน้นที่ภายในองค์การ ท�าให้พนักงานได้

รับสวัสดิการที่ดีและได้รับการพัฒนา ไปจนถึงการมุ่งเน้น

ภายนอกองค์การ คือท�าให้องค์การเจริญก้าวหน้าและได ้

รับการพัฒนา มิติที่ 2 คือการท่ีโครงสร้างองค์การมุ่งเน้น

เสถียรภาพ (Stability) ไปจนถึงความยืดหยุ่น (Flexibility)  

มติทิี ่3 คอื organization means และ ends มุง่เน้นทีข่บวนการ

ไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย

 อัญชนา พานิช (2550, 27) ได้กล่าวถึงแนวคิด 

ของนักวิชาการท่านต่างๆ แล้วสรุปได้ว่า องค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญของประสิทธิผลองค์การมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) พฤติกรรมการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการท�างาน  

3) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 4) เทคโนโลยี 5) ความผกูพนั

ต่อองค์การ 6) โครงสร้างองค์การ

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยสรุป

องค์ประกอบประสิทธิผลขององค์การได้ 8 ด้าน ได้แก่ 

 1) โครงสร้างองค์การ (Organization structure) 

 2)  สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal environment)

 3) แรงจูงใจ (Motivation)   

 4) ความพึงพอใจ (Satisfaction)

 5) ความยดืหยุน่ขององค์การ (Organization Flexibility) 

 6) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and  

Innovation)

 7) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Plan Planning) 

 8) ผลิตภาพ (Productivity)

 กระบวนการปรบัเปลีย่นองค์การนัน้ส่งผลให้องค์การ

มีประสิทธิผล (สนั่น เถาชารี, 2551) ช่วยลดความเสี่ยงของ

การสูญเสยีทรพัยากร เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง สามารถ

รับรู้ถึงศักยภาพในการแข่งขัน สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ใน

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ท�าให้

องค์การมีภูมิคุ้มกันสูงในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และนอกองค์กร ท�าให้องค์การเป็น

องค์การแห่งนวัตกรรม ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้าและบริการ ท�าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียน

รู ้ทีส่ามารถสร้างทกัษะและความรูข้องบุคลากรในองค์การ

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ได้น�า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 

Sector Management Quality Award: PMQA) เข้ามาใช้

ส�าหรับองค์การที่เป็นหน่วยงานราชการของไทย เพื่อเป็น

เคร่ืองมือการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลักในการ 

ยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและ 

ขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากล  PMQA เป็นเกณฑ์

ทีป่ระยกุต์มาจากเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National  

Quality Award (MBNQA) และได้กลายเป็นต้นแบบรางวลั

คุณภาพแห่งชาติให้กับประเทศต่างๆหลายประเทศทั่วโลก

รวมถึงประเทศไทย (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ, 2557) กรมสรรพากรนับเป็นหน่วยงานราชการ

หน่วยงานหนึ่งที่ได้น�านโยบายดังกล่าวมาด�าเนินการเพื่อ 

ให้มีประสิทธิผลสูงสุดโดยท�างานร่วมกันกับหน่วยงาน

ราชการทีเ่กีย่วข้อง เช่น ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงการคลงั เป็นต้น ซึง่มรีะบบ

การท�างานทั้งในระดับการบริหารเช่น การก�าหนดนโยบาย 

รวมทั้งก�ากับและติดตามผลการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี การ

ก�าหนดเป้าหมาย และการพฒันาและประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานของบคุลากร เป็นต้น ดงันัน้การทีจ่ะสามารถศกึษาองค์

ประกอบประสิทธิผลองค์การกรมสรรพากรได้ครอบคลุม

มากที่สุดนั้นจึงควรพิจารณาความคิดเห็น มุมมองและข้อ

เสนอแนะจากหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ผู้ให้ข้อมูลหลัก	คือผู ้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ 
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งานสรรพากร ทั้งหมด 9 คน ได้แก่ 

 1) ด้านผูป้ฏบิตั ิคอื กรมสรรพากร เป็นผูป้ฏบิติังาน

ในการบรหิารจดัการองค์การจดัเกบ็ภาษขีองกรมสรรพากร 

จ�านวน 5 ท่าน 

 2) ด้านผู้ประเมินผล คือ ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รบัผดิชอบในงานด้านการบรหิารงานบคุคลภาครฐั จ�านวน 

2 ท่าน 

 3) ด้านผู้วางนโยบาย คือ ส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) เป็นผูว้างนโยบาย พัฒนา 

ก�ากบัดแูลด้านโครงสร้างองค์การภาครฐั จ�านวน 1 ท่าน และ

ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง จ�านวน 1 ท่าน 

 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยใช้วธิกีารสนทนากลุ่ม 

(Focus group) จ�านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และ 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นประเด็น

ค�าถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เองจากการทบทวนวรรณกรรมและ

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประเด็นค�าถามที่ เกี่ยวกับ

โครงสร้างกรมสรรพากร และองค์ประกอบขององค์การจดั

เก็บภาษีที่มีประสิทธิผลของสรรพากรในประเทศไทย 

นอกจากนั้นยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีอ่ืนร่วมด้วย 

เพือ่เป็นการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า ได้แก่  ข้อมลูจาก

รายงานการประชมุทีเ่กีย่วข้อง ข้อมลูรายงานผลการปฏบิตัิ

งาน การสังเกตสถานทีท่�างานจรงิ และบนัทกึต่างๆ เป็นต้น

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการท�าสนทนากลุ่ม คือ เครื่อง

บันทึกเสียง เครื่องถ่ายภาพวิดีโอ ซ่ึงจะบันทึกเสียงของ

ผู ้ทรงคุณวุฒิไว้ทุกค�าพูดแล้วก็จะเก็บเป็นความลับไม ่

เปิดเผย นอกจากการเผยแพร่ในเชิงวิชาการและก่อนการ

ด�าเนินเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก่อน 

ทกุครัง้เมือ่ผูใ้ห้ข้อมลูอนญุาตจงึจะท�าการเกบ็ข้อมลูได้และ

ผู้ให้ข้อมูลสามารถยกเลิกการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

 ขั้นตอนการด�าเนินการเก็บข้อมูล	ประกอบด้วย

 ขั้นตอนที่	 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม 

ท่ีเกีย่วข้องกบัโครงสร้างสรรพากร และองค์ประกอบสนบัสนนุ

ประสิทธิผลองค์การ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 ขั้นตอนที่	2 การจัดท�าสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ครั้งที่ 1 โดยการน�ากรอบแนวคิดในงานวิจัยมาจัดท�าแบบ

สัมภาษณ์ แล้วน�าไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 9 ท่าน 

เพื่อถามความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองค์

ประกอบประสิทธิผลองค์การจัดเก็บภาษี กรณีเฉพาะ 

กรมสรรพากรไทย เพ่ือให้ได้รูปแบบโครงสร้างสรรพากร 

และองค์ประกอบสนับสนุนประสิทธิผลองค์การจัดเก็บ

ภาษี จากนั้นน�าเครื่องบันทึกเสียงมาถอดเป็นข้อความ  

และท�าการจัดระเบียบข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็น

หมวดหมู่ ท�าการสรุปข้อมูล และแปลความหมาย สุดท้าย

ท�าการตรวจสอบข้อมูลด้วยการจัดท�าสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ครั้งที่ 2 เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้อง

กัน แล้วจึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	analysis)

 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) (ศิริพร 

จริวฒัน์กลุ, 2552) โดยจ�าแนกประเภทเนือ้หา และจดัหมวด

หมู่เนื้อหาของข้อมูลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือค้นหาองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การจัดเก็บภาษี 

กรมสรรพากร 

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษา พบว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น 

เกีย่วกบัองค์ประกอบท่ีจะสนบัสนนุให้องค์การจดัเกบ็ภาษี

กรมสรรพากร ของประเทศไทยมปีระสทิธิผล จ�านวน 8 ด้าน 

กล่าวคือ

	 1.	 ด้านโครงสร้างองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความ

เห็นว่า โครงสร้างกรมสรรพากรมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

แต่มคีวามเหน็เพิม่เตมิว่าควรมกีารขยายโครงสร้างองค์การ

ในแนวนอน กล่าวคือ ควรจัดตั้งสถาบันรัษฎากร หรือ

โรงเรียนภาษีอากร เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภายใน

องค์การ และบุคคลภายนอกองค์การ เพ่ือประโยชน์ใน 

การจัดเก็บภาษี โดยผู ้ เสียภาษีและบุคลากรของกรม

สรรพากรได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดเก็บ

ภาษีมปีระสทิธิผล ลดปริมาณงาน และเกบ็ภาษไีด้ทัว่ถงึเป็น

ธรรม ซึ่งอาจจะการบริหารงานในรูปแบบของมูลนิธิ หรือ

ส�านักเหมือนระบบราชการ อีกทั้งยังมีความเห็นว่าควร 

จัดตั้งส�านักวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือศึกษาวิจัยในการ

พัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิผล ทั้งในด้านการพัฒนา

ระบบงาน กฎหมาย บคุลากร กระบวนการปฏบิตังิาน ทัง้นี้

เน่ืองจากปัจจุบันไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง อาจ 
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มีแฝงท�าอยู่ในแต่ละส�านัก แต่ก็ไม่ได้ผลที่แท้จริงประกอบ

กบัในแต่ละส�านกักไ็ม่ได้มบีคุลากรทีม่คีวามรูใ้นการท�าการ

ศกึษาวจิยัดงักล่าว ซึง่กรมสรรพากรมกีารคดิค้นนวตักรรม

ใหม่ๆ อยู ่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้ศึกษาวิจัยความเป็นไปได ้

ในการน�ามาใช้ปฏิบัติงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านแสดง

ความเห็นว่า รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานภายในของ

ส�านักงานสรรพากรภาค ส�านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี และ

ส�านักงานสรรพากรสาขา ควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  

แต่แนวทางหลกัๆ ในการแก้ไขปัญหาการจดัเกบ็ภาษ ีผูท้รง

คุณวุฒิมีความเห็นส่วนใหญ่ตรงกัน คือ ประเทศไทยควร 

มีหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพียงหน่วยงานเดียว โดยการรวม

กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพาสามิตร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี ในการเชื่อมต่อข้อมูล 

ประสานงาน เพื่อการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ซึ่งในการแยกหน่วยงานน้ัน ท�าให้ต่างคนต่างท�า การให้

ความร่วมมือก็ยุ่งยากเช่นกัน และยังมีความเห็นที่แตกต่าง

คอื กรมสรรพากรควรมกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นอสิระแบบ

องค์การมหาชน เพือ่บรหิารจดัการงบประมาณได้อย่างอสิระ 

อาทิ ในด้านการพัฒนาบุคลากร เพราะงบประมาณที่ได้รับ

จดัสรรต่อหวัไม่เพยีงพอทีจ่ะพฒันาบคุลากรทีต้่องการความ

เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เป็นต้น ด้านการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เพื่อการสนับสนุน

การจัดเก็บภาษี ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า 

การที่จะน�าโครงสร้างองค์การขององค์การจัดเก็บภาษีใน

ต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย คงเป็นการคุย

กันคนละเรื่อง เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรม มีพื้นฐาน

ประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกัน การมองข้องเคียงมองได้  

แต่เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ แต่ไม่ใช่หัวใจหลักในการที่จะมา

ท�าตาม    

 2.		 ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ	 ผูท้รงคณุวฒุิ

มีความเห็นว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในส�านักงาน 

ด้านต่างๆ โดยรวมเอ้ืออ�านวยต่อการท�างานดีอยู่แล้ว  

กรมสรรพากรมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

ตอบสนองต่อเป้าหมาย แต่ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น 

แย้งว่า กรมสรรพากรยังมีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อาทิ 

คอมพิวเตอร์ (Note Book) เครื่องคิดเลข เครื่องโทรเลข 

โทรศัพท์ เป็นต้น ไม่เพียงพอกับปริมาณของงาน อีกทั้ง

เครื่องมือ เครื่องใช้ อาทิ โต๊ะท�างาน ห้องน�้า ห้องท�างาน  

ยังมีช�ารุดแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุง

ซ่อมแซม และซือ้ใหม่เพือ่ทดแทน รวมทัง้ผงัโครงสร้างโต๊ะ 

และห้องท�างาน ไม่เหมาะสม และไม่เอื้ออ�านวยในการ

ปฏิบัติท�างาน ส�าหรับ บรรยากาศภายในองค์การ ผู้ทรง

คุณวุฒิมีความเห็นว่า กรมสรรพากรให้ความไว้วางใจ และ

เปิดใจยอมรับในตัวบุคลากรดีอยู ่แล้ว โดยเห็นได้จาก 

กฎระเบียบที่ใช้กับบุคลากร 

 3.	 ด้านแรงจูงใจของพนกังาน ผูท้รงคณุวฒุมิคีวาม

เหน็ว่า กรมสรรพากรควรมโีครงสร้างเงนิเดอืนเฉพาะ มเีงนิ

พิเศษ สินบนน�าจับ และ/ หรือสนับสนุนให้มีการท�างาน

นอกเวลาราชการในการก�ากับดูแลธุรกิจกลางคืน เพ่ือท�า 

ให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และยังควรที่จะ

สนับสนุนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ทุน 

การศึกษา การจัดหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ AEC มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก 

รุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้อง อีกทั้งควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความรัก

ในศกัดิศ์ร ีเชือ่มัน่ในเกยีรต ิมุง่มัน่ และเคารพในหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบของตนเอง 

 4.	 ด้านความพึงพอใจของบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีความเห็นว่า ควรที่จะมีการส�ารวจความพึงพอใจของ

บุคลากร ทั้งในด้านความรู้สึกที่มีต่องาน ความเต็มใจที่ 

จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความพึงพอใจในด้าน

รายได้ ความส�าเรจ็ โอกาส ความก้าวหน้า ฯลฯ และปรบัปรงุ

กระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

 5.	 ด้านความยืดหยุ่นขององค์การ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มีความเห็นว่า กรมสรรพากรควรมีระบบการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะธุรกิจ และจะต้องสามารถปรับตัว

ให้ก้าวทันต่อสภาวะธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลง โดยจะต้องมคีวาม

มุ่งม่ันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิยัง 

ให้ความเหน็ว่า กรมสรรพากรจะต้องสามารถบรหิารจดัการ

กับการแทรกแซงทางการเมืองให้ได้ 

	 6.	 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

มคีวามเหน็ว่า กรมสรรพากรควรมนีวตักรรมทางเทคโนโลยี

ในการยกระดับการให้บริการ รวมทั้งการบูรณาการระบบ

บริการ เพื่อการให้บริการที่มีมาตรฐานเสมอภาค สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส ประหยัดค่าใช้จ่าย และควร 
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มีระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย อีกทั้ง 

กรมสรรพากรควรสร้างเทคโนโลยีการบริหาร การจัดการ

เรื่องการออกใบก�ากับภาษี การจัดท�าและส่งรายงาน ผู้ทรง

คุณวุฒิเสนอว่า กรมสรรพากรควรท่ีจะสร้างนวัตกรรม

ระบบเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจ อาทิ ข้อมูลการเงิน 

การลงทุน การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ และข้อมูล

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ กรมสรรพากร กรม

ศลุกากร กรมสรรพสามติ และกรมอืน่ๆ เพือ่การบรหิารการ

จัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิผล และกรมสรรพากรควรสร้าง

นวตักรรมทีช่่วยลดช่องโหว่ของกฎหมายทีจ่ะเป็นอปุสรรค

และเป็นเหตุให้เกิดการหลีกเลี่ยง หรือให้เสียภาษีน้อยลง 

อาทิ 1) การเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากราคา

ซื้อขายจริงเป็นฐานในการค�านวณทุกประเภทภาษี 2) ให้

ส่วนราชการจ่ายคนืภาษซีือ้ในรปูของบตัรภาษแีทนการจ่าย

เป็นตัวเงิน

 7.		 ด้านการวางแผนเชงิกลยุทธ์	ผูท้รงคณุวฒิุมคีวาม

เหน็ว่า กรมสรรพากรมรีะบบและนโยบายทีช่่วยลดช่องว่าง

ในการจดัเกบ็ภาษใีห้เกดิความทัว่ถงึและเป็นธรรม  ในขณะ

ที่ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน มีความเห็นว่า กรมสรรพากรควร

วางกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และการแข่งขนั

ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเข้าสู่ AEC ส่งผลให้อ�านาจ

อธิปไตยในการก�าหนดนโยบายภาษีลดลง

 8.	 ด้านผลิตภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ควร

เปลีย่นเป้าหมายในการจดัเกบ็ภาษใีห้เป็นจ�านวนร้อยละของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic 

Product) โดยอาจจะตั้งเป้าหมายการจัดเก็บให้ได้มากกว่า

ร้อยละ 20 ของ GDP อกีทัง้ควรเพิม่ประเภทการจดัเกบ็ภาษี 

อาทิ จัดเก็บภาษีจากก�าไรส่วนเกินทุน (Capital gain) ของ

การลงทุน เน้นการเก็บภาษีทางตรงเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงใน

ปัจจุบันกรมสรรพากรมีการจัดสรรปริมาณคนในแต่ละ

หน่วยงานให้เหมาะสมกบัปรมิาณงานตามบทบาทหน้าทีด่ี

อยู่แล้ว ในการจัดเก็บภาษีควรมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารจัดเก็บที่ต�่าลง ในขณะเดียวกัน กรมสรรพากร 

มกีารท�างานทีส่ามารถตรวจสอบได้ เพือ่สร้างความโปร่งใส 

และในปัจจบุนักรมสรรพากรมีระบบการคดัเลอืกบคุลากร

ที่ดี เพื่อให้ได้คนดีคนเก่งเข้ามาท�างานท่ีดีอยู่แล้ว กรม

สรรพากรควรท่ีจะได้รับเงินงบประมาณเพ่ิมเติมคิดเป็น 

ร้อยละของผลการจัดเก็บที่เกินเป้าหมาย เพ่ือน�ามาบริหาร

จัดการอิสระ ในปัจจุบันกรมสรรพากรไม่มีระบบ ไม่มี

นโยบาย รวมถงึวธิกีารในการทีจ่ะรกัษาบคุลากรทีม่คีณุภาพ

ไว้เพื่อท�าประโยชน์ให้แก่องค์การนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 

(ป้องกันการเกิดสมองไหล) สังเกตได้จากการนักเรียนทุน

ของกรมสรรพากร ทีก่รมฯ มไิด้ให้ความส�าคญั จงึถกูหน่วย

งานเอกชนที่เล็งเห็นความส�าคัญซื้อตัว โดยให้ค่าตอบแทน

ที่สูงกว่าหลายเท่า และกรมสรรพากรมีกฎหมาย และ

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบัน และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย พบว่าองค์ประกอบประสิทธิผล

องค์การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในประเทศไทย มี 8 

ด้าน สามารถน�าสู่ประเด็นอภิปรายผล ดังนี้

 1.	 ด้านโครงสร้างองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า 

กรมสรรพากรควรจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรภายในของ

สรรพากรภาคทัง้ 12 ภาค สรรพากรพืน้ และสรรพากรพืน้ที่

สาขาให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีโครงสร้างที่เอื้อต่อ 

การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆอย่างเป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการ มกีารจดับคุลากรตามแผนกต่างๆ โดยค�านงึ

ถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยระบุลักษณะงาน 

ที่บุคลากรต้องรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการจัดแบ่งฝ่าย

งานไว้อย่างชดัเจน มสีายการบงัคบับญัชาสัน้ท�าให้เกดิความ

สะดวกรวดเร็ว มีการกระจายอ�านาจในการบริหารและการ

ตัดสินใจ และในอนาคตควรมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพียง

หน่วยงานเดยีวโดยการรวมกรมสรรพากร กรมศลุกากรและ

กรมสรรพสามิตและมีลักษณะเป็นหน่วยงานอิสระแบบ

องค์การมหาชน เพื่อการบริหารองค์การ งบประมาณได้

อย่างอิสระ คล่องตัว และ เพิ่มประสิทธิผลในการจัดเก็บ

ภาษี 

 จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่กรม

สรรพากรจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ควรมีการบูรณาการใน

ด้านโครงสร้างองค์การทุกส่วนงาน สอดคล้องกับงาน 

วิจัยของจารุวัฒน์ ต่ายเทศ (2555, 112) ที่ศึกษาบรรยากาศ

องค์การที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ พบว่า 

บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างมคีวามสมัพนัธ์กบัประสิทธิผล
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ขององค์การด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม คอื การทีอ่งค์การ

มีลักษณะโครงสร้างขององค์การที่ดี มีโครงสร้างของงาน 

ที่เป็นระเบียบ มีการจัดระบบการท�างานท่ีเหมาะสม งาน 

ไม่ซ�้าซ้อนกัน มีการก�าหนดสายงานการบังคับบัญชา 

ที่ชัดเจน จะเป็นการเอื้ออ�านวยให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และเกิดการคิดค้นส่ิงใหม่ๆ  

ทีก่่อให้เกดิประสทิธผิลแก่องค์กรซึง่สอดคล้องกบั แนวคดิ

การจัดโครงสร้างองค์การแบบผสมผสาน (Stefan, 2013)  

ทีม่จีดุเด่นในการก�าหนดโครงสร้างองค์การแบบผสมผสาน

ที่เหมาะสมตามเป้าหมายองค์การ เพื่อที่จะท�าให้ผลลัพธ์

ของงานประสบความส�าเรจ็ โดยใช้ทีมงานทีม่คีวามสามารถ

สูงและไม่จ�าเพาะเจาะจงโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งแต่

เป็นการผสมหลายแบบโดยมุ่งผลส�าเร็จของงานเป็นหลัก 

ดังน้ันหากกรมสรรพากรสามารถปรับและเลือกรูปแบบ

โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมได้จะสามารถเพิม่ประสทิธิผล

องค์การกรมสรรพากรได้ในที่สุด

 2.	 สภาพแวดล้อมภายในองค์การ จากผลการวิจัย

พบว่า  ควรส่งเสรมิให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการปฏบิตังิาน 

มีความไว้วางใจกัน มีความรับผิดชอบในงาน มีการควบคุม

ที่สมเหตุสมผล มีความยุติธรรมในการได้รับรางวัล การมี

โอกาสในความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน เนือ่งจากพฤตกิรรม

ผู้บริหารจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อคนในองค์การ ดังนั้น 

จึงควรส่งเสริม บรรยากาศแบบเปิดเพ่ือท�าให้พนักงาน 

มีขวัญก�าลังใจสูง บรรยากาศองค์การท่ีดีจะส่งผลต่อ 

การปฏิบัติงานของบุคคลากร ท�าให้เกิดความสามัคคีและ

ความไว้วางใจกัน ท�าให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การท�างาน อันจะส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Castro and Martin (2010) ทีพ่บว่า บรรยากาศในการท�างาน

ในองค์การมีความสัมพันธ์กับระดับความเข้าใจในการ

ท�างานและความพงึพอใจของพนกังานในองค์การ กล่าวคอื

ถ้าส่งเสรมิให้มบีรรยากาศในการท�างานทีด่จีะท�าให้มคีวาม

เข้าใจและพึงพอใจในการท�างาน พนักงานจะเต็มใจใน 

การท�างานและจะช่วยให้ลดความผิดพลาดในงาน จึงท�าให้

องค์การมีประสิทธิผลสูงขึ้นได้ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของจารวุฒัน์ ต่ายเทศ (2555, 112) ทีศึ่กษาบรรยากาศองค์กร

ทีส่่งผลต่อประสิทธผิลขององค์กร พบว่า บรรยากาศองค์กร

ด้านการสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ

องค์กรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซ่ึงอธิบายได้ว่า เม่ือ

พนักงานท�างานบกพร่อง ผู้บังคับบัญชายังให้โอกาสแก่

พนักงานในการปรับปรุงการท�างานในครั้งต่อไป นอกจาก

นี้ ผู้บังคับบัญชายังให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถ

ของพนักงาน และจากผู้ร่วมงานเองมีความเชื่อถือซึ่งกัน

และกัน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน เช่น มีการสนับสนุนด้านการศึกษา

ต่อ เพื่อน�าความรู้และความสามารถที่ได้มาใช้ในการคิดค้น

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์แก่องค์การได้อย่าง 

มปีระสทิธิผล ส่วนบรรยากาศองค์การด้านภาวะผูน้�า อธบิาย

ได้ว่า การที่ผู ้บังคับบัญชาในองค์การมีความเป็นกันเอง  

มคีวามใกล้ชิดจรงิใจ สามารถจงูใจและกระตุน้ให้ค�าแนะน�า

แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาจนเกิดการพัฒนาตนเอง และท�าให ้

ผู ้ใต ้บังคับบัญชาเกิดการยอมรับในตัวผู ้บังคับบัญชา  

จึงท�าให้เกิดความเต็มใจและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็ม 

ที่ในการท�างานเพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิผล

 3.	 แรงจูงใจในการท�างาน จากการศึกษาพบว่า  

กรมสรรพากร ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท�างานอัน

ประกอบไปด้วย เพิม่เงนิเดอืน เงินพเิศษ (Incentive) สินบน

น�าจับ แก่บุคลากร และส่งเสริมให้มีการท�างานนอกเวลา

เพื่อเพิ่มรายได้ งานที่มีเป้าหมายท่ีท้าทาย ค่าตอบแทนที่ดี  

มีรางวัล การเลื่อนต�าแหน่ง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน การมนีโยบายดแูลสขุภาพ มกีารเปิดโอกาสให้ใช้ความ

คดิรเิริม่สร้างสรรค์ มเีสรภีาพในการท�างาน ไม่รูส้กึถงึความ

ล�าเอียง จะเห็นว่าองค์ประกอบในด้านแรงจูงใจที่จะส่งผล

ให้องค์การมีประสิทธิผลน้ัน องค์การควรมีท้ัง แรงจูงใจ 

ที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้ เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ความรูส้กึเป็นธรรม เป็นต้น และแรงจงูใจทีม่องเห็นจบัต้อง

ได้ เช่น เงินเดือน ค่าต�าแหน่ง เงินพิเศษ เป็นต้น สอดคล้อง

กับการศึกษาของ สมชาย ยอดเพชร และคณะ (2014)  

ที่ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดคณะกรรมการการ

ศึกษาพ้ืนฐานและพบว่ากระบวนการสร้างแรงจูงใจให้

พนักงานที่เหมาะสมนั้นต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการ

ท�างานทัง้ทีเ่ป็นตังเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ ส�าหรบัแนวคดิเรือ่ง

การให้เงินพิเศษนั้นจากผลการศึกษาของ Fryer (2003) 
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แนะน�าว่าสามารถน�ามาใช้บริหารจัดการได้ผลดีแต่ควร 

มีการแบ่งระดับการให้เงินพิเศษ เช่น ระดับบริหาร ระดับ

ปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากค่าของความส�าเร็จของผลงาน 

จึงจะสามารถจูงใจให้พนักงานท�างานอย่างมีประสิทธิผล 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวัฒน์ ต่ายเทศ (2555, 

112) ที่ศึกษาบรรยากาศองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 

ขององค์การ พบว่า บรรยากาศองค์การด้านการยอมรับ 

การให้รางวัลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ 

ด้านการเจริญเติบโตขององค์กรและด้านการสร้างสรรค์

นวตักรรม ซึง่อธบิายได้ว่า การทีอ่งค์การมกีารจ่ายค่าตอบแทน

ทีเ่หมาะสมกบัการปฏบัิตงิาน มกีารจ่ายค่าตอบแทนเพิม่เตมิ

เมื่อมีการปฏิบัติงานล่วงเวลา มีการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง

ให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ส่ิงต่างๆ เหล่านี้

เป็นการสร้างความพงึพอใจและสร้างแรงจงูใจให้กบับคุลากร

ในองค์กรในการที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีใน 

การปฏิบัติงานให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กร

 4.	 ความพึงพอใจของพนักงาน จากการศึกษาพบ

ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กรมสรรพากร ควรที่จะมี 

การส�ารวจความพงึพอใจของบคุลากร ทัง้ในด้านความรูส้กึ

ทีม่ต่ีองาน ความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานให้บรรลวุตัถุประสงค์ 

ความพึงพอใจในด้านรายได้ ความส�าเร็จ โอกาส ความ

ก้าวหน้า ฯลฯ และปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิผลองค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ Best 

(2008) ทีพ่บว่าพนกังานทีม่รีะดบัความพงึพอใจต่อองค์การ

สงูจะสามารถท�างานทีใ่ห้คณุค่าต่อองค์การสงูและองค์การ

กเ็กดิประสทิธผิลสูงตามไปด้วย และสอดคล้องกบังานวจิยั

ของรัตนชัย เตียวิเศษ (2554, 56) ศึกษาความพึงพอใจ 

ของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศองค์กรในสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศ

องค์กรอยู ่ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากสถาบันได้มีการ

จัดการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสร่วม

ปฏิบัติงานเข้ากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาส

ต่างๆ การจดักจิกรรมการแสดงเพือ่เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม

ภายในและภายนอกหน่วยงาน จากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้

ท�าให้บุคลากรรู้จักการมีมนุษยสัมพันธ์ในการท�างานร่วม

กนั การยอมรบัซึง่กนัและกนัระหว่างเพือ่นร่วมงาน การให้

ความช่วยเหลือด้วยการเห็นใจกันเม่ือเพ่ือนร่วมงาน 

เกิดปัญหา

 5.	 ความยืดหยุ่นขององค์การ จากการศึกษาพบว่า 

ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กรมสรรพากรควรมีความ

สามารถของในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท�างานให้ 

มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยทุกคนในองค์การสามารถ

ปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น  

มีการท�างานกันเป็นทีม มีการกระจายอ�านาจตัดสินใจ  

มีการกระจายข่าวสารอย่างทั่วถึง และรับฟังความคิดเห็น

ของทุกภาคส่วนในองค์การ เพ่ือน�ามาปรับปรุงองค์การ 

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม แก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรค

ต่อการท�างานและพิจารณายกเลิกงานที่ไม่จ�าเป็นและซ�้า

ซ้อนสอดคล้องกับการศึกษาของ Englehardt and Simons 

(2002) ท่ีพบว่าองค์การที่ต้องการการได้เปรียบเชิงแข่งขัน

และปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันโลกได้นั้น ต้อง

สามารถบรหิารองค์การให้เป็นองค์การแบบยดืหยุน่ให้ส�าเรจ็

 (Achieve Flexibility)ให้ได้ และสอดคล้องกบัการศกึษาของ 

Beltran-Martin, et. al (2008) ที่พบว่าในภาวการณ์

เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูงอย่างไม่หยุดน่ิง องค์การ

ควรมกีารวดัผลการปรบัตวัของพนกังานว่ามคีวามยืดหยุน่

มากน้อยเพียงใดด้วยเน่ืองจากมีผลต่อความสามารถ 

ในการแข่งขันและผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

 6.	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	กรมสรรพากร มีการ 

น�าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารงานขององค์การอย่าง

เพียงพอ มีการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอร์ให้ทนัสมยั เพือ่ให้ผูท้ีเ่สยีภาษีสามารถเสยีภาษี

ได้ง่ายขึ้น มีเป้าหมายในการริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยี

ใหม่ๆเพื่อช่วยยกระดับการบริการ บูรณาการระบบบริการ 

และการเชื่อมโยงสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ

ที่มีมาตรฐานเสมอภาค สะดวก รวดเร็วสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Mahmood, Haroon and Rehman (2013) ที่ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การนวัตกรรมกับประสิทธิผล

ขององค์การบริษัทมือถือแห่งหน่ึงในประเทศปากีสถาน  

พบว่าบรรยากาศท�างานทีเ่สรมิสร้างนวตักรรมองค์การเป็น

องค์ประกอบส�าคญัต่อประสทิธผิลองค์การ และสอดคล้อง
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กับการศึกษาของ Veronica et al. (1998) ที่พบว่าการน�า

เทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสารมาใช้เพือ่การท�างานทีห่ลากหลาย

ขั้นตอน และงานที่ต้องการท�างานร่วมกันหลายทีมของ

พนักงานโรงงานในไต้หวันแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ประสิทธิผล

การท�างานดังกล่าวสูงขึ้นมากกว่าการท�างานในขณะที่ไม่มี

เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิและแนะน�า

ว่าการมีระบบเครอืข่ายและการยดืหยุน่ในการประสานงาน 

การติดต่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับผู้ใช้เป็นส่ิงส�าคัญท่ี 

จะท�าให้การใช้งานมีประสิทธิผลสูงสุด

 7.	 การวางวางแผนเชงิกลยุทธ์	กรมสรรพากรมีการ

วางแผนเชงิกลยุทธ์ เพือ่อนาคตขององค์การ โดยการก�าหนด

วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การท่ีชัดเจน และใช้การ

บรหิารองค์การแบบการบรหิารเชงิกลยุทธ์ ซึง่ประกอบด้วย 

การก�าหนดกลยทุธ์ให้เหมาะสมเพือ่ให้จดัเกบ็ภาษไีด้สูงขึน้ 

มีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยอาศัยเครื่องมือที่ใช ้ใน 

การวเิคราะห์เชงิกลยทุธ์ประเภทต่างๆ เลอืกกลยทุธ์และน�า

ไปปฏบิตั ิสร้างกระบวนการปฏิบัตงิานอย่างเป็นระบบและ

มีมาตรฐาน มีการจัดการความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการ

ปฏิบัติงานเป็นเลิศ  มีการประเมินผลและการควบคุม

กลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่องค์การที่ตั้งไว้ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Ugboro et al. (2011) ที่พบว่า 

การวางแผนกลยทุธ์เป็นเครือ่งมอืการบรหิารทีส่�าคญัในการ

บริหารองค์การสาธารณะโดยผู้น�าต้องสามารถให้ค�าจ�ากัด

ความความส�าเร็จ หรือเป้าหมายองค์การ และน�ามาก�าหนด

เป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน มีการสื่อสารที่ดีและทั่วถึง 

แก่พนักงานทุกระดบั รวมทัง้ระดบัผู้บรหิารระดบัสงู ระดบั

กลางและระดับต้น เพื่อให้รับทราบและน�าไปปฏิบัติและ

เน้นความส�าคญัการวางแผนเชงิกลยทุธ์ทีม่ปีระสทิธิผลนัน้

จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกและความท้าทาย 

ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Fairholm 

(2009) ที่พบว่าการวางแผนกลยุทธ์เปรียบเหมือนร่มของ

กจิกรรมการบรหิารองค์การทัง้หมด และการวางแผนเชงิกล

ยุทธ์ทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ ผูน้�าองค์การต้องสามารถบรูณาการ

ความส�าคัญขององค์ประกอบต่างๆในองค์การให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะอย่างยิง่การน�าความสามารถขององค์การทีท่�าได้

จริงในขณะนั้นมาพิจารณาเพ่ือก�าหนดเป้าหมายองค์การ

ด้วยจึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพองค์การสูงสุดได้

 8.	 ผลิตภาพ	 (Productivity) ขององค์การ จากผล

การวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน�าว่ากรมสรรพากร ควร 

มีการวัด มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร มีการถ่ายทอด

ความรูจ้ากคนรุน่หนึง่ไปยงัอกีรุน่หนึง่ มคีวามก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ีระบบจดัการทีด่ ีใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธผิล 

มกีารพฒันาระบบการบรหิารแรงงาน เพือ่ท�าให้การจดัเกบ็

ภาษีได้จ�านวนเงินมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Drucker (2003) ที่กล่าวว่าในการบริหารองค์การในยุคหน้า

ซึ่งเป็นยุคสังคมแห่งความรู้นั้น การลงทุนเรื่องการพัฒนา

คนไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายแต่เป็นการลงทุน ที่จะเกิดผลก�าไร

ในอนาคตโดยเฉพาะคนท่ีมีความรู้ในองค์การ ซึ่งไม่ใช่ 

ทุกคน ดังนั้นองค์การจึงควรกลับมาพิจารณาว่าคนกลุ่มใด

ในองค์การทีเ่ป็นคนกลุม่คนมคีวามรูแ้ละสามารถใช้ความรู ้

น้ันท�าผลงานให้องค์การได้ดีเย่ียมกล่าวคือสามารถด�าเนิน

การจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายเสมอ แล้วน�ามาวางแผน

พฒันาและรกัษาไว้ให้ท�างานทีถ่กูต้องตรงตามความสามารถ 

กจ็ะได้สามารถท�าให้ได้ผลติภาพงานทีม่ปีระสทิธผิลสูงและ

นอกจากจะท�างานได้ประสิทธิผลแล้วการบริหารคนที่ถูก

ต้อง ยังสามารถช่วยให้คนท�างานอยู่กับองค์การนานลด

อัตราการลาออกซึ่งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิผลองค์การได้

ในระยะยาวอีกด้วย

ข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อการพัฒนากรมสรรพากร
 1. ในอนาคตควรมีการควบรวมรวมหน่วยงาน 

การจดัเกบ็ภาษขีองประเทศไทยเหลอืเพยีงหน่วยหน่วยงาน

เดียว และสามารถบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่าง

อิสระ 

 2. ผู ้บริหารกรมสรรพากร ควรปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมของสถานที่ท�างานของกรมสรรพากรให้มีความ

เป็นส�านักงานสมัยใหม่ให้มากขึ้น

 3. กรมสรรพากร ควรมีการจัดสรรเงินพิเศษเพิ่ม

เตมิให้แก่บคุลากร โดยพจิารณาจากผลความส�าเรจ็ของงาน  

เพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 4. ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและ

ลูกค้าอย่างเป็นประจ�าสม�่าเสมอ น�าผลการส�ารวจที่ได้มา

ปรับปรุงคุณภาพการท�างานและการให้บริการ
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 5. ส่งเสริมการท�างานเป็นทมีโดยใช้วธิกีารบรหิาร

จัดการสมัยใหม่ และ มีการกระจายอ�านาจการตัดสินใจ 

ให้มากยิ่งขึ้น

 6.  ส่งเสริมแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการแก่ผู้เสียภาษี

บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ให้เข้าถึงผู้เสียภาษีมากย่ิงข้ึน 

และ พัฒนาให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

 7. กรมสรรพากรควรเป็นหน่วยงานอิสระและ

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง

 8. กรมสรรพากรควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการจัด

อบรมให้ความรู้ทางด้านภาษีและท�าการทดสอบความรู ้

ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเชิงปรมิาณและเชิงผสมผสาน 

เพื่อสร้างรูปแบบ (Model) องค์การประสิทธิผลของกรม

สรรพากรที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรที่มีขนาด

ใหญ่ได้

 2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผล 

ต่อผลการปฏิบัติขององค์การ (Organization Performance) 

กรมสรรพากร ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศ 

ในอาเซียน
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