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บทคัดยอ          
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและแนวทาง แกไขปญหากระบวนการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี สวนกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีม A ของสํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่ ABC ศึกษาขอมูลทั้งปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลสํานวนตรวจสอบในปงบประมาณ 2551 

จํานวน 120 สํานวน รวมทั้งการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ทีม A และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จาก

การศึกษาขอมูลภายในหนวยงาน และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 ผลการศึกษาพบวาปจจัยภายในและภายนอกองคกรมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของทีม A ซึ่ง
ผลการเก็บขอมูลจากสํานวนการตรวจสภาพทั้งส้ิน 120 สํานวน ทีม A สามารถดําเนินการไดภายในกําหนด
ระยะเวลาตามระเบียบฯ ของกรมสรรพากร หรือการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ จํานวนทั้งส้ิน 74 สํานวน หรือ
รอยละ 61.67 และมีสํานวนที่ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา หรือไมมีประสิทธิภาพ 
จํานวนทั้งส้ิน 46 สํานวน หรือรอยละ 38.33 จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีม A  
โดยใชแนวคําถามในการสัมภาษณตามทฤษฎี McKinsey’s 7S Model พบวา ปญหาที่ทําใหกระบวนการ

ดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพเกิดจาก ปริมาณงานไมเหมาะสมกับจํานวนเจาหนาที่ การแบงงาน คาตอบแทน 
ทักษะการทํางานของเจาหนาที่ ทัศนคติ เกิดจากผูประกอบการ รวมทั้งปญหาจากการกําหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพดานระยะเวลาการดําเนินการใหแลวเสร็จ ของงานไมมีความยืดหยุนหรือเหมาะสมกับการ
ดําเนินการ จึงไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน ความพึงพอใจและการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน มาปรับประยุกตใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

          

คําสําคัญ :   เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี  สวนกํากับดูแลผูเสียภาษี   สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
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Abstract  

This research is designed to study the problem and solution implementation process of Tax 
Audit Officer , Taxpayers  Supervision section , Taxpayers Supervision  Team A in Bangkok Area 
Revenue Office ABC. Studies using both primary data collected from record review of 120 terms in 
Fiscal year 2551 and secondary data from interviewing executives and Tax Audit Officer Team A.   

The results showed that internal and external factors affect corporate performance of the 
team A.  The results of the 120 inspection records of team A show that team A can operate within a 
specified time by the order of the Revenue Department. Team A’s operating performance is 74 
records or 61.67 percent. Records that can not be completed within the scheduled time (not 
effective) are 46 records or 38.33 percent. From interviewing executives and staffs who work in 
Team A by using questions according to McKinsey's 7S Model theory and the concepts associated 
with the development team satisfaction, incentive creativity and application adjustment are found to 
resolve problems. Process problems are caused by inefficient operations, unappropriate work-
sharing, compensation, staff’s attitude and skills. Moreover, there are problems defining performance 
indicators for the period to complete the work without the flexibility or appropriate action. 

 

Keywords :  Tax Audit Officer, Taxpayers  Supervision  section, Area Revenue Office 
 
บทนํา 

  กรมสรรพากร มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใชนโยบายทางภาษี
อากรเพ่ือใหไดภาษีตามเปาหมายอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีตอกระทรวงการคลัง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให
เปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทัศน  
    “ระบบงานมาตรฐานสากล เพ่ือบริการประชาชน  และเก็บภาษีทั่วถึงเปนธรรม”   
พันธกิจ  
 1.  จัดเก็บภาษีอากรใหไดตามประมาณการ 
 2.  ใหบริการและสรางความสมัครใจในการเสียภาษี 
           3.  เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษีอากรอยางทั่วถึง เปนธรรม สามารถใชเปนกลไกใน  
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขงขันของประเทศตอกระทรวงการคลัง  
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การกํากับดูแลและตรวจสอบภาษี เปนกลยุทธหลักที่จะทําใหกรมสรรพากรบรรลุเปาหมายที่กําหนด
สําหรับแผนยุทธศาสตรการสรางฐานภาษีที่ย่ังยืน สํานักงานสรรพากรพื้นที่ตองดําเนินการใหการปฏิบัติของ
เจาหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพอยูในระเบียบแบบแผนเดียวกัน กรมสรรพากรจึงไดกําหนดใหมีการวางแนวปฏิบัติในการกํากับ
ดูแลฯ โดยไดมีการจัดตั้งทีมกํากับดูแลฯ เพ่ือทําหนาที่ในการกํากับดูแลฯ ตามประเภทกิจการของผูเสียภาษี 
การดําเนินงานของทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีนั้น จะมีเจาหนาที่สรรพากรเปนผูดําเนินการทั้งในระดับกลุม
ปฏิบัติงาน กลุมผูบังคับบัญชาเบื้องตน และกลุมผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงาน              เปนผูรับผิดชอบ 
การกํากับดูแลรวมถึงการตรวจสภาพกิจการและการตรวจปฏิบัติการในกรณีตางๆ เชน การตรวจคืน
ภาษีมูลคาเพ่ิม การสอบยันใบกํากับภาษี ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ฯ ตองเปนไปตามแนวปฏิบัติหรือ
ระเบียบที่กรมสรรพากรวางไว โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการใหแลวเสร็จเปนตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในการทํางานในแตละประเภทการตรวจ  

การปฏิบัติงานใหทันภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้น ถือเปนหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ดังนั้น ปญหาการปฏิบัติงานไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนดจัก
สงผลกระทบตอคะแนนที่ไดในสวนของตัวชี้วัดดังกลาวตาม      คํารับรองฯ ซึ่งกระทบตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ภาพลักษณขององคกร กระทบตอผูมี  สวนไดสวนเสียเชนกระทรวงการคลัง รวมถึงลูกคาหรือ
ผูรับบริการ โดยกรมสรรพากรไดมีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง แต
ปญหาการดําเนินงานเสร็จ    ไมทันภายในกําหนดระยะเวลายังคงปรากฏอยูตลอดมา ซึ่งผลการปฏิบัติงาน
ของทีม A ในปงบประมาณ 2551 ปรากฏวา มีหลายสํานวนการตรวจสอบที่ไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จทัน
ตามกําหนดระยะเวลาได ดังนั้นหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจักสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและภาพลักษณขององคกรได  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาในกระบวนการดําเนินงานของเจาหนาที่

ตรวจสอบภาษี สวนกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีม A ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ABC 
 2.  เพ่ือหาแนวทางการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัตงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ

ภาษี สวนกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีม A ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใชศึกษาปญหา
และแนวทางแกไขปญหากระบวนการดําเนินงานของเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี     ทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีทีม 
A ไดแก 
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 การวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยใชการวิเคราะห PEST Analysis ซึ่งประกอบดวยปจจัยตาง ๆ 4 
ดาน ไดแก 
  1. ปจจัยดานการเมือง (Political) นโยบายของรัฐบาลถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอ
องคกรทั้งทางตรงและทางออม เพราะอาจจะสงผลกระทบตอนโยบายในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
ภายในองคกร ผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน ผลกระทบตอยอดจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากร 
  2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบ
โดยตรงตอการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร โดยชวงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือเกิดโรคระบาดจะมีผลกระทบ
ตอการประกอบการของธุรกิจที่เกี่ยวของ  
  3. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  (Sociocultural)  การใหความสนใจและใหความสําคัญ
กับสภาพแวดลอม การยอมรับสถานะภาพการทํางานของสตรี หรือกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกับความเชื่อและ
ประเพณีทางศาสนา ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลใหเกิดการวางงานทําใหจัดเก็บภาษีลดลง 
  4. ปจจัยดานเทคโนโลยี  (Technological) เนื่องจาก Technology กลายเปนสวนหนึ่งของ
การดํารงชีวิตของมนุษย รวมถึงการดําเนินการขององคกร การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทั้ง
ดานฮารดแวรและซอฟแวรสงใหเกิดการทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตหรือการซื้อขายสินคาและบริการออนไลน 
ซึ่งธุรกิจดังกลาวตรวจสอบไดยาก ทําใหจัดเก็บภาษีไดไมเต็มที่ สงผลตอยอดจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในขององคกร (SWOT Analysis) ไดแก 
  1. จุดแข็ง (Strengths) เปนการวิเคราะหถึงขอไดเปรียบของกิจการที่เหนือกวาคูแขงขันใน
ดานตาง ๆ ซึ่งเปนความไดเปรียบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในองคกร 
  2. จุดออน  (Weakness) เปนการวิเคราะหถึงขอเสียเปรียบหรือขอดอยของกิจการในแง
ตาง ๆ ซึ่งเปนการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือกิจการจะไดทราบถึงจุดออนและหาวิธีการ
แกปญหาหรือจุดออนนั้น ๆ 
  3. โอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหถึงสถานะการณภายนอกของกิจการที่สงผล
หรือเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งจะเปนปจจัยสงเสริมใหกิจการดําเนินกิจการไดงายและ
สะดวกขึ้นจากโอกาสภายนอกนั้น ๆ  
  4. อุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหถึงขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่
กิจการไมสามารถควบคุมได แตตองทําการปรับตัวหรือปรับกลยุทธของกิจการใหเหมาะสมกับสถานะการณ
นั้น ๆ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิตใหสมดุล  (Line Balancing)  เพ่ือที่จะรวมงานที่ยอยที่สามารถรวม
ไวที่สถานีเดียวกันได แลวคํานวณเวลาประมาณการของสถานีทํางานตางๆ ทั้งนี้เพ่ือพยายามลดเวลาสูญ
เปลาในสายการผลิตซึ่งเกิดจากการทํางานในแตละสถานีดวยอัตราความเร็วและเวลาทํางานที่ไมเทากัน หรือ
ปรับอัตราการผลิตใหเหมาะสมตามปริมาณที่ตลาดตองการสินคาตลอดจนลดจํานวนพนักงานที่เกินความ
จําเปน 
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 ทฤษฎี McKinsey’s 7S Model การวิเคราะหปจจัยสําคัญภายในองคกร 7 ดาน ประกอบไปดวย  
  1. โครงสรางองคกร (Structure) 
  2. กลยุทธขององคกร (Strategy) 
  3. ระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems) 
  4. ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style)   
  5. บุคลากร (Staff) 
  6. ทักษะ (Skills) 
  7. คานิยมรวมของสมาชิกในองคกร (Shared Values) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการ (อางถึงใน จันทกานต สืบสหการ, 2548:13) 
กลาวถึงองคการแบบราชการ คือ องคการที่มีการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะอยางโดยกําหนด
สิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบตลอดจนคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงไวอยางชัดเจน การกําหนดหนวยงานและ
ตําแหนงหนาที่ ทําใหเกิดลําดับชั้นบังคับบัญชา (Hierarchy) การติดตอสัมพันธเปนไปตามสิทธิหนาที่ อํานาจ
และความรับผิดชอบของแตละตําแหนง ระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ จะถูกกําหนดขึ้นมาเปนแนวทางใน
การติดตอสัมพันธกัน ตลอดจนเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคขององคการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจในการทํางาน (อางถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธ, 2551) เพ่ือ
วิเคราะหมนุษยและธรรมชาติของมนุษย เพ่ือจะไดเขาใจมนุษยและความตองการของมนุษยใหดีย่ิงขึ้น จะได
หาวิธีการจูงใจใหตองการทํางานที่เหมาะสม โดยไดนําทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของ
มนุษย เพ่ือจะไดเปนรากฐานของการเรียนรูและความเขาใจ ไดแก  
  -  ทฤษฎีลําดบัขั้นความตองการของมนุษย  (Hierarchy of Human Needs)  5 ระดับ ของ 
มาสโลว ไดแก ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs)  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 
(Safety Needs)  ความตองการความรัก ความเปนเจาของ ความตองการทางสังคม  (Love and Belonging 
Needs) ความตองการเกียรติยศ ชื่อเสียง และเปนที่ยกยองในสังคม  (Esteem Needs)  และความตองการ
ประสบความสําเร็จและสมหวังในชีวิต  (Self-actualization needs)    
  - ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบอรก ประกอบไปดวย ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เชน 
ความสําเร็จของงาน การไดรับการยกยอง การยอมรับนับถือ ความกาวหนา ความเปนไปไดที่จะกาวหนา 
ลักษณะของงานและความรับผิดชอบ และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เชน นโยบายและการ
บริหารงานของบริษัทหรือหนวยงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธสวนตัวกับเพ่ือนรวมงาน และ
ความสัมพันธสวนตัวกับผูใตบังคับบัญชา เงินเดือน ความมั่นคงของงาน ความมั่นคงของชีวิตสวนตัว 
สถานภาพการทํางาน สถานะทางสังคม 
 แนวคิดในการพัฒนาทีมงาน (อางถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธ, 2551) เปนแนวคิดในการพัฒนา
ทีมงานโดยที่ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการทํางานเปนทีมขึ้นอยูกับทีมงาน หากสมาชิกของทีมงาน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ไดรับยอมเปนไปตามวัตถุประสงค และในทางตรงกันขาม 
หากสมาชิกของทีมงานไมใหความรวมมือ ผลงานที่ไดรับยอมต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน ซึ่งจะสงผลให
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องคกรไดรับความเสียหายยิ่ง  ฉะนั้น เพ่ือใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ ผูบริหารหรือหัวหนาทีมควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมในการทํางานของทีมงาน มีลักษณะดังนี้ 
  -  เปนทีมงานที่รวมกันแกปญหา (Problem-resolution teams) ซึ่งไดแก การทําใหสมาชิก
ของทีมงานใหความรวมมือรวมใจทํางานอยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยการทําใหสมาชิกของทีมงานทุกคน
มีความเชื่อมั่น มีความไววางใจซึ่งกันและกัน เพ่ือจะไดเกิดกระบวนการในการแกปญหารวมกัน 
  -  เปนทีมงานสรางสรรค (Creative teams)  ซึ่งไดแก การใหอิสระในการทํางาน และมี
บรรยากาศในการทํางานที่มีความคิดสรางสรรค เพ่ือใหทีมงานไดพัฒนาผลงานใหดีย่ิงขึ้น 
  -  เปนทีมงานที่มียุทธวิธี (Tactical teams)  ซึ่งไดแก การทํางานเปนทีมตามแผนงานที่ได
เตรียมการเอาไวอยางดี มีการกําหนดบทบาท และลักษณะงานของสมาชิกแตละคนในทีมงานอยางชัดเจน ทํา
ใหสมาชิกของทีมงานมีมาตรฐานในการทํางานเดียวกัน ซึ่งจะเปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางานเปนทีมใหสูงยิ่งขึ้น 
 แนวคิดในการดึงศักยภาพของบุคคลมาใชในการทํางานเปนทีม (อางถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธ, 
2551) เพ่ือระดมบุคลากรที่มีอยูในองคการมาชวยกันทํางาน จะไดสรางผลงานที่จะนําองคการไปสูเปาหมาย
ที่ต้ังไว ในการดึงศักยภาพของบุคคลมาใชใหเปนประโยชนนั้นไดกลาวถึงคุณลักษณะของขีดความสามารถวา
มีอยู 5 รูปแบบ ดังนี้ 
  1.  แรงจูงใจ (Motives)   
   2.  ลักษณะสวนตัว (Traits)   
   3.  แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept)   
   4.  ความรู (Knowledge)    
   5.  ทักษะ (Skills)   
 

ระเบียบวิธีวจิัยและผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหากระบวนการดําเนินงานของเจาหนาที่
ตรวจสอบภาษีที่ดําเนินงานในสวนกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีทีม A ของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ ABC  ซึ่งวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้   
 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานวนการตรวจสอบของทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีทีม A  ใน
ปงบประมาณ 2551 จํานวน 120 สํานวน 
 2.  การทดสอบความเขาใจตอคําถามตามแบบสัมภาษณ โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแล
ผูเสียภาษี ทีม A จํานวน 2 ชุด 
 3.  การสัมภาษณผูบริหารจํานวน 1 ชุด และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี ทีม A 
จํานวน 5 ชุด 
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 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
 เก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควาขอมูลเอกสารตางๆ เชน ตํารา หนังสือวิชาการ  วารสาร ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร และวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมท้ัง Website ภายในของ
หนวยงานและหนวยงานทีเกี่ยวของ  
 จากการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงานของทีมฯA สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ ABC เพ่ือนํามาวิเคราะหวาในการดําเนินงานของทีม A นั้นมีประสิทธิภาพและดําเนินการ
ภายในระยะเวลาตามระเบียบฯ ของกรมสรรพากรหรือไม  โดยการศึกษาวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในที่มีผลตอการดําเนินงานขององคกร รวมถึงการนําขอมูลสํานวนการตรวจสภาพกิจการของทีม A ใน
ปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) จํานวนทั้งส้ิน 120 สํานวน มาศึกษาและหาคา
ประสิทธิภาพของงาน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหปญหา เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาและดําเนินการ
แกไขปญหาตอไป พบวา ปจจัยภายในและภายนอกองคกรมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของทีม A และผล
การเก็บขอมูลจากสํานวนการตรวจสภาพทั้งส้ิน 120 สํานวน ทีม A สามารถดําเนินการไดภายในกําหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของกรมสรรพากร หรือการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ จํานวนทั้งส้ิน 74 สํานวน หรือ
รอยละ 61.67 และมีสํานวนที่ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา หรือไมมีประสิทธิภาพ 
จํานวนทั้งส้ิน 46 สํานวน หรือรอยละ 38.33 
 จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลฯ ทีม A  โดยใชแนวคําถามใน
การสัมภาษณตามทฤษฎี McKinsey’s 7S Model  และนําแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน ความพึง
พอใจและการสรางแรงจูงใจในการทํางาน มาปรับประยุกตใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา พบวา  ปญหาที่
ทําใหกระบวนการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ เกิดจาก ปริมาณงานไมเหมาะสมกับจํานวนเจาหนาที่ การ
แบงงาน เกิดจากผูประกอบการ คาตอบแทน ทักษะการทํางานของเจาหนาที่ และทัศนคติ รวมทั้งปญหาจาก
การกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานระยะเวลาการดําเนินการใหแลวเสร็จของงานไมมีความยืดหยุนหรือ
เหมาะสมกับการดําเนินการ 
 สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหเพ่ือแกปญหาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการตรวจสภาพกิจการ สรุปไดดงันี้ 
 1.การจัดการผลิตใหสมดุล  โดยการรวบรวมปญหาที่พบในกระบวนการดําเนินงานทีมเพ่ือเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในวาระการประชุมหรือการแลกเปลี่ยนความรูและรวมกันแกไขปญหาผานระบบการ
แลกเปล่ียนความรูที่เรียกวา  ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ (Communities of Practice) ซึ่งดําเนินการโดยสํานัก
มาตรฐานการจัดเก็บของกรมสรรพากร เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติใหสอดคลองเหมาะสมกับ
ความเปนจริง   
 ขอดี คือการนําเสนอขอเท็จจริงในการดําเนินการจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติเปนส่ิงที่ทําใหผูกําหนด
นโยบายสามารถรูถึงปญหาและอุปสรรคที่แทจริงในการทํางาน ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะทราบวาขั้นตอนใด
ในกระบวนการตรวจสภาพกิจการที่เปนอุปสรรคที่ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง เปนสาเหตุที่ทํา
ใหไมสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายตามตัวชี้วัดของกรมสรรพากร  
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 ขอจํากัด คือการที่จะแกไขระเบียบปฏิบัติที่กรมสรรพากรไดวางแนวไวถือไดวาเปนเรื่องที่ยาก 
เนื่องจากตองผานความคิดเห็นของสวนวิชาการหลายฝายรวมท้ังผูบริหารแตละระดับซึ่งมีความคิดเห็น
แตกตางกันและสวนใหญมิใชระดับผูปฏิบัติการ  ดังนั้น จึงไมเขาใจปญหาของระดับปฏิบัติการอยางแทจริง     
 ผลที่คาดวาจะไดรับหากขอเสนอที่ระบุปญหาและอุปสรรคของการตรวจสภาพแตละขั้นตอนไดรับ
การพิจารณาและไดรับการแกไขเพื่อวางแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรใหมใหเหมาะสมและยืดหยุนตรงตาม
ขอเท็จจริงที่ไดรับแลว ผูศึกษาคาดวาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสรางขวัญและ
กําลังใจตอการทํางานของเจาหนาที่ได  
 2.การพัฒนาทีมงาน โดยใหสมาชิกทุกคนภายในทีมมีสวนรวมในการแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาทีมงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ปรับเปล่ียนทัศนคติในการทํางาน เพ่ิมทักษะในการทํางานของเจาหนาที่ และ
ลดความขัดแยงภายในทีมงาน กอใหเกิดความสามัคคีรวมมือรวมใจในการทํางานกันมากขึ้น ทําใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายขององคกรได โดยแนวทางนี้ไดรับการพิจารณาแลววาเหมาะสมที่สุด
ในการใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่งวิธีการในการพัฒนาทีมงานนั้นอาจใชแนวความคิดในการพัฒนา
ทีมงาน เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมในการทํางานของทีมงานใหมีประสิทธิภาพ (อางถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธ, 
2551) ใหเปนไปในลักษณะดังนี้  
  -  เปนทีมงานที่รวมกันแกปญหา (Problem-resolution teams) ซึ่งไดแก การทําใหสมาชิก
ของทีมงานใหความรวมมือรวมใจทํางานอยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยการทําใหสมาชิกของทีมงานทุกคน
มีความเชื่อมั่น มีความไววางใจซึ่งกันและกัน เพ่ือจะไดเกิดกระบวนการในการแกปญหารวมกัน 
  -  เปนทีมงานสรางสรรค (Creative teams) ซึ่งไดแก การใหอิสระในการทํางาน และมี
บรรยากาศในการทํางานที่มีความคิดสรางสรรค เพ่ือใหทีมงานไดพัฒนาผลงานใหดีย่ิงขึ้น 
  -  เปนทีมงานที่มียุทธวิธี (Tactical teams) ซึ่งไดแก การทํางานเปนทีมตามแผนงานที่ได
เตรียมการเอาไวอยางดี มีการกําหนดบทบาท และลักษณะงานของสมาชิกแตละคนในทีมงานอยางชัดเจน ทํา
ใหสมาชิกของทีมงานมีมาตรฐานในการทํางานเดียวกัน ซึ่งจะเปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางานเปนทีมใหสูงยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้หัวหนาทีมงานยังอาจใชวิธีการพัฒนาทีมงาน เชน 
   -  กระตุนใหลูกทีมเปดใจกลาแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะปญหาหรอืความคิดใหม
ในการทํางาน เพราะเมื่อเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น ทําใหหัวหนาทีมสามารถเรียนรูถึงความคิด
หรือความรูสึกของสมาชิกในทีมที่แสดงออกมา และทําใหทุกคนในทีมกลาที่ยอมรับหรือเปดเผยถึงปญหาให
ทีมทราบ 
  - พยายามวิเคราะหถึงจุดแข็งหรือจุดออนของสมาชิกในทีมทุกคน และพยายามดึง
ศักยภาพของแตละบุคคลออกมา หรือสรางทักษะความชํานาญในงานโดยการกระตุนใหลูกทีมศึกษาเรียนรู
หรือสงไปฝกอบรมเพ่ือเปนการเพิ่มทักษะอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการคัดเลือกลูกทีมไปเขารับการอบรมนั้น 
หัวหนาทีมควรหมุนเวียนเจาหนาที่ เพ่ือใหรับความรูอยางทั่วถึงทุกคน 
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   - สรางบรรยากาศในการทํางานและความไววางใจกันภายในทีม โดยการใหเกียรติและให
อิสระในงานของแตละคน เวนแตลูกทีมรองขอ เพ่ือใหทุกคนในทีมสบายใจวาไมมีการแทรกแซงหรือกาวกาย
การทํางาน  
  - ทําใหทุกคนภายในทีมมีความสามัคคีและความไววางใจซึ่งกันและกันในการรวมกัน
ทํางานและชวยกันแกไขปญหาภายในทีม รวมถึงการปรับทัศนคติของลูกทีมในการทํางานใหเปนไปใน
ทางบวก เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายในงานที่วางไว  
 ขอดี การพัฒนาทีมงานตามวิธีการดังกลาวขางตน ยอมสามารถสรางความสามัคคีและการรวมมือ
รวมใจในการทํางานเปนทีม และยังสรางบรรยากาศในการทํางานไดเปนอยางดี นอกจากนั้น ยังทําให
เจาหนาที่ที่ยังมีทัศนคติเชิงลบกับทีมของตนเองไดมีโอกาสทําความเขาใจกับบรรดาสมาชิกในทีม ซึ่งเปนการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติใหเปนเชิงบวกกอใหเกิดความเขาใจและการรวมมือรวมใจทํางานในลักษณะเปนทีมมาก
ย่ิงขึ้น 
 ขอจํากัด การพัฒนาทีมงาน ตองไดรับความรวมมือรวมใจจากเจาหนาที่ทุกคนในทีม ซึ่งตองอาศัย
ความความสามัคคี ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกันเปนทีม หากเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งไม
ยอมเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อรวมกันพัฒนาทีมแลว การพัฒนาทีมงานยอมประสบอุปสรรคหรือความลมเหลว
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเปาหมายและวัตถุประสงคของทีม 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ การพัฒนาทีมงานเปนการแกไขปญหาในกระบวนการทํางานโดยรวมภายในทีม
และปญหาสวนตัวตางๆ ของเจาหนาที่หรือสมาชิกภายในทีมซึ่งมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในกระบวนการ
ดําเนินงาน เนื่องจากการพัฒนาทีมงานเปนการแกไขปญหาที่สามารถปฏิบัติไดทันที่โดยอาศัยความรวมมือ
รวมใจของสมาชิกภายในทีม หากการพัฒนาทีมงานสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี แนวทางแกไขปญหาน้ี
ยอมสงผลดีตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของทีมไดอยางชัดเจน ดังนั้น ผูบริหารควรสงเสริม
ใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการพัฒนาทีมงานและความสามัคคีในการทํางาน 
 3.การสรางความพึงพอใจในการทํางาน โดยการเพิ่มแรงจูงใจใหกับสมาชิกภายในทีม เชน 
คาตอบแทน การประเมินผลงาน  การเพิ่มโอกาสความกาวหนาในการทํางาน เพ่ือเปนแรงจูงใจหรือเปน
ตัวกระตุนใหเจาหนาที่เกิดความรูสึกรักงานและทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ขอดี เนื่องจากแรงจูงใจหรือความพึงพอใจในการทํางานของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน 
หากหัวหนาทีมสามารถนําแรงจูงใจหรือความพึงพอใจของแตละบุคคลมารวมกันเพ่ือเปาหมายรวมของทีม
แลว การบรรลุเปาหมายของทีมยอมสงผลใหบรรลุเปาหมายของแตละบุคคลเชนกัน และชวยใหเจาหนาที่แต
ละคนมีแรงจูงใจหรือความพึงพอใจในการทํางานเปนทีมซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมใน
ที่สุด  
 ขอจํากัด ทีมกํากับดูแล มีขอจํากัดเรื่องจูงใจโดยการเพิ่มคาตอบแทนและการใหรางวัลในสวนของขั้น
เงินเดือน เนื่องจากระบบราชการมีงบประมาณจํากัด การจัดสรรจึงอยูในลักษณะเฉลี่ยหรือหมุนเวียนการให
รางวัลพิเศษ ถาหากเจาหนาที่มุงหวังวาตนจะไดรับการประเมินผลงานสูงกวาเพ่ือนรวมทีมคนอื่น หรือมี
ความรูสึกวาคาตอบแทนที่ไดไมเปนธรรมแลว ยอมสงผลเสียตอการทํางานรวมกันภายในทีม 
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 ผลที่คาดวาจะไดรับ  การสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกเจาหนาที่ในทีมจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมโดยรวม ทําใหเจาหนาที่มีความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อทีม แมวาทุกคน
ลวนมีเปาหมายในความตองการของตนเองก็ตาม แตเมื่อทุกคนมีแรงจูงใจในการทํางานแลวจะสามารถ
แกปญหาในเรื่องประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานภายในทีมไดเปนอยางดี 
 

การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา 
 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหแนวทางเลือกแตละทางเลือกโดยทําการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
กับทีมงานและหนวยงานโดยใชหลักการรวมลงคะแนนในแตละทางเลือก จากเจาหนาที่ในทีมงานและผูบริหาร
ที่เกี่ยวของ เนื่องจากเจาหนาที่ดังกลาวเปนผูที่ปฏิบัติงานใกลชิดและเขาใจระบบการทํางานมากที่สุด และเปน
ผูที่ทราบถึงปญหาของกระบวนการดําเนินงานอยางแทจริง การใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทางเลือกแนวทางในการแกปญหานั้นจะทําใหพนักงานสามารถเขาใจระบบการทํางาน ลดการตอตาน ความ
ขัดแยง สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเขาใจถึงความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริงของแตละแนว
ทางเลือก ทําใหขอผิดพลาดในการตัดสินใจมีนอยที่สุด  
 ผลที่ไดคือ แนวทางที่ 2 แนวทางในการพัฒนาทีมงาน ไดคะแนนมากที่สุด และไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารวาแนวทางดังกลาวมีความเปนไปไดในการแกไขปญหากระบวนการดําเนินงานของทีม
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งเปนวิธีการแกปญหาที่สามารถเห็นผลในเวลาที่รวดเร็วกวาวิธี
อ่ืน เนื่องจากหัวหนาทีมงานสามารถดําเนินการไดเลย โดยใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ
กระบวนการทํางานในทีม อาศัยความรวมมือรวมใจของเจาหนาที่ทุกคนในทีม เพ่ือพัฒนาทีมงาน โดยการรับ
ฟงปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงานของทีม และชวยกันแกไขปญหาเพ่ือลดความขัดแยงภายในทีม  
รวมทั้งเสริมสรางความสามัคคีและปรับทัศนคติของเจาหนาที่ใหมีทัศนคติในแงบวก เมื่อเจาหนาที่ทุกคนมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน มีการรวมมือรวมใจการทํางาน ทําใหทีมงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนแนวทางที่มีความเปนไปไดในการดําเนินการสูงกวาแนวทางอื่น ๆ ซึ่งผล
ที่ไดจากการเลือกแนวทางเลือกดังกลาวจะเปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทีมใหดีขึ้น
กวาเดิมโดยอาศัยความรวมมือรวมใจของสมาชิกในทีมงานทุกคน  กอใหเกิดผลดีในระยะยาว  ลดความลาชา
ในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ขอมูลที่นํามาเปนขอมูลภายในเฉพาะทีมกํากับดูแลฯ ทีม A ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ABC 
เทานั้น ดังนั้น ผูที่จะทําการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาขอมูลภาพรวมในระดับสํานักงานพื้นที่  ระดับภาค หรือ
ระดับประเทศ เพ่ือใหไดรายละเอียดของขอมูลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจกัเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรในระยะยาว 
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรใหดีย่ิงขึ้น กอใหเกิดประโยชนตอองคกร ผูมีสวนไดสวน
เสีย และประชาชนผูรับบริการ 
 2.  ควรทําแบบสอบถามเพิ่มเติมเพ่ือสอบถามถึงปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน  อ่ืน ๆ เชน 
ดานอุปกรณ  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสนับสนุนการทํางาน ฯลฯ เพ่ือใหทราบถึงปญหา
ดานอื่น ๆ ที่ผูศึกษามิไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามไปใชประโยชนใน
การแกไขปญหาตอไป 
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 3.  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่ในทีมกํากับดูแลและปจจัยที่มีผล
ตอประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่รวมถึงปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการทํางาน และแรงตานหรือแรงสนับสนุนของเจาหนาที่ที่มีตอองคกร 
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