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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถของบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากร 
ประกอบด้วย ปัจจัยแรงจูงใจ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงแนวทางการพัฒนาปฏิบัติงานบุคลากรให้มี 
ความรู้ ความสามารถ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เสียภาษี ภายใต้ขีดความสามารถหลัก โดยองค์การก าหนดเป้าหมาย และพันธ
กิจ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งเป้าหมาย ขีดความสามารถด้านการ
บริหาร ท้ังข้าราชการและบุคลากรมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ มีเป้าหมายร่วมกันคือส าเร็จ 
ของการ ขีดความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ เป็นคุณลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่  ใช้วิธีส ารวจเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรมี
ความต้องการให้องค์การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ว่าปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการการปฏิบัติหน้าท่ี และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี หน่วยงานต้องเพิ่มค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของ
บุคลากรให้มากขึ้น ศูนย์สารนิเทศสรรพากรมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้คุ้มค่า โดยการพัฒนาและสนับสนุนให้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 ค ำส ำคัญ: การพัฒนาบุคลากร ขีดความสามารถ ศูนย์สารนิเทศสรรรพากร 

บทน ำ  
 ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่ง การบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน จ าเป็นต้องมุ่งเน้นและส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อองค์การได้คัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามา ท างานในระยะแรก คนเหล่านั้น มีความกระตือรือร้นเรียนรู้งาน ขยันทุ่มเทปฏิบัติงาน แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป พฤติกรรมดังกล่าว เริ่มลดน้อยถอยลง และขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความสามารถของบุคลากรถือเป็น
ปัจจัยหลักของความได้เปรียบในการปฏิบัติ จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารที่ ต้องวางแผน เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่กับองค์การและไม่ให้บุคลากรเหล่านั้น เปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ที่ถูกมองว่า 
“ข้าราชการไทยท างานแบบเช้าชาม เย็นชาม” ด้วยภาพลักษณ์ดังกล่าว ท าให้ข้าราชการไทยมีภาพลักษณ์ติดลบในสายตา
ประชาชนส่วนใหญ่ ส่งผลให้องค์การเกิดความเสียหาย การที่จะท าให้บุคลากรในองค์การ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์การ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยแรงจูงใจบุคลากรในองค์การนั้น เป็น กระบวนการ
กระตุ้น (Arousal) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ทุ่มเทความพยายามมากขึ้น โดยท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อ
บุคคลได้รับการจูงใจที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับความต้องการ จะท าให้ผลงานที่ท าออกมาดีที่สุด ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าท้ังต่อตนเองและองค์การ ด้วย พฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การมีลักษณะการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจ ประสานงาน เข้าใจซึ่งกันและกันระดมความคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา ก าหนดแนวทางในการท างาน
ให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ลักษณะการท างานดังกล่าว คือ การท างานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความส าเร็จ เพราะในการท างานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพนั้น ทุกคนในองค์กรต้องมีความรู้สึกผูกพันกันในการท างาน มีการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้งานนั้น
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ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้เพื่อน ามาบริหารประเทศมีส่วน
ส าคัญ    จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ให้ทันสมัยและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องต่อ 
สภาพข้อเท็จจริงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน และสร้างความสมัครใจในการ
เสียภาษีของประชาชน ท าให้รัฐสูญเสียโอกาสในการน าเงินที่จะได้จากการจัดเก็บภาษีอากรค้างดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดความสามารถของกรมสรรพากร (SWOT 
Analysis)     พบจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายใน กล่าวคือ โครงสร้างองค์การขนาดใหญ่การขับเคลื่อนท าได้
ช้า และขาดระบบการให้แรงจูงใจ จึงต้องมีการจัดท าแผนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างสมดุล ชีวิต
สมัยใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดมีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าประมาณการที่
กรมสรรพากรก าหนด แนวทางเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ของทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Building Effectiveness) รวมทั้ง
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี จึงมีความส าคัญเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความกระตือรือร้นทุ่มเท
ความสามารถในการท างานและปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถ (Competency)  ในการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากร ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการ
วางแผนปรับปรุง พัฒนา สร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรมสรรพากร ให้มีความเหมาะสม เพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ อันจะส่งผลให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
   
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การพัฒนาบุคลากรจะต้องท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษาแนะน าแก่พนักงาน และจัดระบบงานและลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับบุคคลและค่าตอบแทน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างเสริมก าลังใจในการท างาน ร่วมมือร่วมใจ
กัน โดยระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน การพัฒนาบุคลากรถือว่าเป็นหัวใจในการบริหารงาน องค์การใดมีระบบการบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลส าเรจ็ของงานตามเป้าหมาย องค์การจะเจริญก้าวหน้า การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้ท างาน
อย่างเต็มความสามารถ มีความสุขและมีความก้าวหน้าในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นองค์เอกชนหรือว่าองค์กรของรัฐบาล (นงนุช 
วงษ์สุวรรณ, 2546 ,หน้า 8) หน้าท่ีของฝ่ายบริหารบุคคลในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กร คือ ความรับผิดชอบในงานที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์การตั้งแต่เข้ามาท างานจนเกษียณงานราชการ งานฝ่ายบริหารบุคคล ดังต่อไปนี้  (ฐีระ ประวาล
พฤกษ์,2538,หน้า13)   

 ส าหรับการวางแผนด้านก าลังคน (Manpower Planning) ฝ่ายบริหารบุคคลจะต้องร่วมด าเนินการกับฝ่ายบริหาร
สูงสุด เพื่อวางแผนด้านทรัพยากรให้ชัดเจนว่า ต้องการคนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งการ
วางแผนจะต้องด าเนินการตั้งแต่การส ารวจคน ความรู้ความสามารถ และคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในสภาพกา ร
ปัจจุบัน จากนั้นจะต้องก าหนดว่า ถ้าหากมีการขยายงานในอนาคตจะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะไหน 
จ านวนเท่าไร บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถจะพัฒนาเพื่อการถ่ายโอนไปสู่งานใหม่ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนท่ีมาทดแทนจะ
ได้มาด้วยวิธีใด การวางแผนจัดองค์กร (Organization Planning) ฝ่ายบริหารบุคคลจะต้องร่วมกับฝ่ายต่าง ๆในองค์กรจัดท า
แผนก าหนดต าแหน่งงานในกรณีที่ต้องปรับปรุงงานขยายงาน ตามขนาดของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมและความจ าเป็นในการก าหนดให้มีต าแหน่งงานในฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายละเอี ยดของงาน เพื่อให้
ผู้บริหารสูงสุดใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในขณะที่ด้านงานบริหารบุคคล ประกอบด้วย (1)การจัดหาบุคลากร 
(Procurement) หรือการจ้างงาน (Employment) ฝ่ายบริหารบุคคลจะด าเนินการเพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ความสามารถ ด้วย
วิธีการสรรหา คัดเลือก และบรรจุคนเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ (2) การพัฒนาบุคคล (Development) เป็นงานที่
ต้องเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น (3) การฝึกอบรม (Training) เป็น
วิธีการหนึ่งท่ีน ามาพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน (4) การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) โดย
ใช้วิธีการจากการวิเคราะห์และการประเมินงาน ตามต าแหน่งงานหรือหน้าที่ของบุคลากรเพื่อก าหนดค่าจ้างได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามภาวะและอัตราการจ้างงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้แก่คน
ในองค์กรด้วย (5) การรวมพลัง (Integration) คือ การท าให้บุคคลในองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยกันแก้ปัญหา
หรือไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ โดยบางแห่งใช้แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) (6) 



การธ ารงรักษา (Maintenance) เป็นงานที่สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร และสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ได้แก่ การ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมไปถึงการติดตามงานและการ
พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ี (7) การให้พ้นจากงาน (Separation) ได้แก่ การโยกย้าย เลื่อนต าแหน่งและให้ออกจากงานอัน
เนื่องมาจากการเกษียณอายุ การลาออก การตาย หรือการท าความผิดร้ายแรง ส าหรับการโยกย้ายเลื่อนต าแหน่ง จะต้องยึด
หลักความจ าเป็นของงาน ความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสม ส่วนการบรรจุคนเข้าแทนในต าแหน่งที่ว่างจะต้อง
ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และนโยบายที่แน่นอน ซึ่งไม่เช่นนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจและเจตคติของบุคคลในองค์การ 
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้อธิบายและให้ความหมาย “ขีดความสามารถ” ไว้มากมายล้วนแต่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงขอเสนอความหมายต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ  

 รีแลทท์ และ โลฮาน (อ้างถึงในกีรติ ยศยิ่งยง, 2549, หน้า 76) อธิบายขีดความสามารถ คือ คุณลักษณะของความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลในสถานการณ์ ขณะที่ ดนัย เทียนพุฒ (อ้างถึงในกีรติ ยศยิ่ง
ยง,2549,หน้า 77) ให้ค าจ ากัดความว่า ขีดความสามารถโดยรวม หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่ประกอบด้วย ทักษะ และ
ความสามารถในการท างานให้ได้ตามมาตรฐานที่องค์กรก าหนด ส าหรับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (อ้างถึงในกีรติ ยศยิ่งยง , 2549,
หน้า 77) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ เป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Attributes) ในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และ
แนวคิดการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นงานพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยการ
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้สร้างผลการท างานท่ีดีที่สุดในหน้าท่ีของตนเอง โดยเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ในการก าหนดขีดความสามารถใสแต่ละต าแหน่ง แต่ละระดับจะต้องมีขีดความสามารถในแต่ละประเภทชนิดใดบ้าง ที่จะท าให้
มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จและท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรได้ ปัจจุบันในหลายๆ องค์กรได้
น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง โดยแนวคิดดังกล่าว
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสรรหา พัฒนา และการประเมินผลงานของบุคลากรได้ตรงความต้องการของต าแหน่งงานและ
องค์กรเป็นอย่างมาก โดยเดวิด แมคเซลแลนด์ (David C. McClelland) ได้ให้ค านิยมของสมรรถนะว่าเป็นบุคลิกลักษณะที่
ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในงาน
ที่ตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเรื่องขีดความสามารถ สมรรถนะจึงเป็นทั้งทักษะหรือความสามารถ (Skill) 
ความรู้ (Knowledge) และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ที่มีผลต่อพฤติกรรม 
(Behavior) ที่จ าเป็นและผลก็คือท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีที่สุด 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตพื้นที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาเฉพาะศูนย์สารนิ เทศสรรพากร โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2562  
 
 
วิธีกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
research) และการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ประกอบด้วย ข้าราชการ และบุคลากร และ
ลูกจ้างช่ัวคราว ของศูนย์สารนิเทศสรรพากร จ านวน 10 คน 

ผลกำรวิจัย 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยหลักของศูนย์สารนิเทศสรรพากร ที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร 
เพื่อที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในภาครัฐ  ซึ่ง
บุคลากรเป็นสิ่งส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในภาครัฐให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษีที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐ ส าหรับผลการศึกษามีดังนี้ 



 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์สารนิเทศสรรพากรนั้นในภาพรวม แบ่งออกเป็น 2 เป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก 
ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการ จากสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ หรือจาก
หน่วยงานอ่ืนในกรมสรรพากร ศูนย์สารนิเทศสรรพากร มิได้เป็นหน่วยงาน แผนกหรือฝ่ายที่จัดตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้
ข้าราชการมาประจ าหรือขึ้นตรงกับศูนย์สารนิเทศสรรพากร เพียงแต่เป็นหน่วยงานที่มีจัดตั้งขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้
เสียภาษี ในด้านการตอบข้อซักถาม หรือให้ค าปรึกษาด้านภาษี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี และลดภาระหน้าที่
งานให้กับสรรพากรภาค หรือสรรพากรพื้นที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากรเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากร ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ีที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร จึงเป็นข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการของกรมสรรพากร  
 กลุ่มที่สอง กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว การจ้างบุคลากรหรือลูกจ้างช่ัวคราวที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรมีจ านวนมากกว่า
ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการ เนื่องจากการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูล 
ตอบข้อซักถาม หรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้เสียภาษี และมิต้องปฏิบัติท าหน้าที่อื่นเกี่ยวกับงานเอกสาร หรืองานด้านการบริหาร 
กรมสรรพากรจึงอนุมัติให้มีการจ้างบุคลากรลูกจ้างช่ัวคราวมากกว่าข้าราชการที่ปฏิบัติช่วยราชการ การจ้างบุคลากรหรือ
ลูกจ้างช่ัวคราวที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงให้กับกรมสรรพากร ไม่ผ่านบริษัทที่รับจัดหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ศูนย์สารนิเทศสรรพากรจึงมีลูกจ้างช่ัวคราวมากกว่าข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ  
 ในด้านข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงานของศูนย์สารนิเทศสรรพากรนั้น หากพิจารณาจากจ านวนบุคลากรนั้นมิได้เป็นไป
ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้มีการก าหนดและวางแผนไว้แต่อย่างใด โดยพบว่าปัจจุบันอัตราบุคลากรด้านข้าราชการช่วยปฏิบัติ
ราชการนั้นมีเพียงร้อยละ 45.24 ของจ านวนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด ในขณะที่ลูกจ้างช่ัวคราวมีปฏิบัติงานร้อยละ 83.19 ของ
จ านวนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด ท าให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด โดยขาดบุคลากรมาก
ถึงร้อยละ 54.76 ขณะที่สัดส่วนร้อยละลูกจ้างช่ัวคราวขาดบุคลากรร้อยละ 16.81 ทั้งนี้ในภาพรวมท าให้มีอัตราบุคลากรเพียง
ร้อยละ 73.29 ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 1. 
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราก าลังที่ได้รับการอนุมัติ และอัตราปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน 
 

อัตรำก ำลัง อนุมัติ ปัจจุบนั ขำด 
ข้าราชการช่วยปฏิบตัิราชการ 42 (26.09%) 19 (16.10%) 23 (53.49%) 
ลูกจ้างช่ัวคราว 119 (73.91%) 99 (83.90%) 20 (46.51%) 

รวม 153 (100%) 118 (100%) 43 (100%) 
 
  

ส าหรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานบุคคลของศูนย์สารนิเทศสรรพากร ดังนี ้

 ประการแรก การพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถของศูนย์สารนิเทศสรรพากรมีส่วนช่วยในกระบวนการการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์สารนิเทศสรรพากร มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เป็นขั้นตอน 
คือ มีการศึกษาถึงปัญหาการพัฒนาบุคลากร มีการวิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนาบุคลากร มีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร มีการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร และมีการติดตาม และประเมินผลตามการพัฒนาบุคลากร ศูนย์สารนิเทศ
สรรพากรมีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อสามารถจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างแรงดึงดูดเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสร้างแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใช้การ
พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และการบริหารโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
อนาคต สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้เสียภาษี โดยผู้เสียภาษีสามารถรับการบริการและรับข้อมูลต่าง ๆ ของ
กรมสรรพากร รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ในการบริการจากบุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังค าอธิบายดังต่อไปนี้ 



 “…ศูนย์สารนิเทศสรรพากรได้ส่งข้าราชการ หรือบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรมกับกรมสรรพากร 
ส่านักงานใหญ่เป็นประจ่า สม่่าเสมอทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และน่าความรู้จาก
การอบรมมาประยุกต์และพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ (จริยา วิริยะเชษฐ์กุล, สัมภาษณ์ 2562) 

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่ก าหนด มีการพัฒนาการให้การบริการและมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาบุคลากร มีการบริหารจัดการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีความชัดเจน
เหมาะสม เป็นรูปธรรมมากข้ึน มีการสรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้างความก้าวหน้าให้แก่บุคลากร มีการ
เพิ่มศักยภาพการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความก้าวหน้าตามอายุงานที่ก าหนด มีการเสริมสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในด้านการพัฒนาบุคลากร รวมถึงเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรักความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 
กระบวนการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากร มีขั้นตอนการและการด าเนินงาน คือการศึกษาถึงปัญหา
ในการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนการพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาบุคลากร และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ซึ่งให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ ศูนย์สารนิเทศ
สรรพากรจะมีการพัฒนาบุคลากรสม่ าเสมอ โดยส่งบุคลากรเข้ าฝึกอบรมเรื่องภาษีเป็นประจ าทุกปี เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร หรือศูนย์สารนิเทศจะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการให้บริการผู้เสีย
ภาษี เพื่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ซึ่งก่อนสิ้นปีงบประมาณ คือเดือนกันยายนของทุก ๆปี ทางศูนย์
สารนิเทศสรรพากรจะมีการจัดทดสอบบุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ท่ีศูนย์สารนิเทศสรรพากรทุก ๆปี เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรว่าทางศูนย์สารนิเทศสรรพากร จะสามารถจัดจ้างบุคลากรนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
สัญญาการจ้างงานท่ีศูนย์สารนิเทศสรรพากรอีกครัง้หรือไม่ โดยทางศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะมีการตัง้ผลการประเมนิในแต่ละ
ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ถ้าบุคลากรทดสอบการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 60 ทางศูนย์สารนิเทศจะไม่มีการต่อ
สัญญาการจัดจ้างงานต่อ โดยคะแนนจากการประเมินบุคลากร ทางศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะแบ่งเป็นคะแนนจากการปฏิบัติ
หน้าที่และคะแนนจากการทดสอบ โดยคะแนนนั้นมาจากผลการประเมินของผู้เสียภาษีว่ามีการโหวตหรือส ารวจผลการ
ให้บริการของบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากร โดยก่อนวางสายสนทนา ผู้เสียภาษีจะต้องกดส ารวจความพึงใจการ
ให้บริการของบุคลากรของศูนย์สารนิเทศว่ามีความพึงพอใจระดับไหน โดยคะแนนส ารวจจากส่วนนี้จะเป็นผลส่วนหน่ึงจากการ
ประเมินว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะสามารถจัดจ้างต่อสัญญากับบุคลากรหรือไม่  โดยก่อนการจัดประเมินผลและทดสอบ 
ทางศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะมีการประชุมในระดับหัวหน้าและส่วนงานวางแผนของศูนย์สารนิเทศสรรพากร เพื่อตั้งประเด็น
ค าถามในการทดสอบบุคลากร และจัดสรรหาวันท่ีต้องการทดสอบ และสถานที่ทดสอบ โดยทางศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะมี
การท าหนังสือแจ้งให้บุคลากรรับทราบถึงวันที่ทดสอบผลการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนวันทดสอบอย่างน้อย  หนึ่งสัปดาห์ เพื่อ
บุคลากรมีการเตรียมตัวและเตรียมความพรอ้มในการรบัการทดสอบผลการเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยทางศูนย์สารนิเทศจะ
ตั้งผลการประเมินไว้ว่า บุคลากรจะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ มีไหวพริบ ความ
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การมีการเต็มใจให้บริการผู้เสียภาษี การพร้อมที่เข้ารับการฝึกอบรมในทุก ๆปี กามี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อร่วมงาน การมีความเสียสละเวลาส่วนตน เพราะต้องมีการปฏิบัติหน้าล่วงเวลาราชการ โดยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรได้ใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์สารนิเทศ
สรรพากร บุคลากรของศูนย์สารนิเทศมีการใช้เว็บ Collaboration ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากร 
สามารถเข้าผ่าน Browser ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถเข้าไปดูระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียภาษี ในการเข้าไป
ช่วยเหลือผู้เสียภาษีท่ีต้องการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
จะสามารถช่วยให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการยื่นแบบภาษีของผู้เสียภาษี และเทคโนโลยี
นั้นสามารถน ามาพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้ทันกับสถานการณ์โลก
ในปัจจุบัน ดังค าอธิบายดังตอ่ไปนี้ 

 “...ศูนย์สารนิเทศสรรพากรต้องพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในหน่วยงาน ให้มีความความรู้ ความสามารถ และทักษะเพิ่ม
มากขึ้นตามความต้องการของผู้เสียภาษีที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และต้องน่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการท่างานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการและเพิ่มอ่านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  (สุวรรณี 
รอบคอบ, สัมภาษณ์ 2562)” 



 ประการที่สอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากร  ปัจจัยแรกแรกคือ การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานของศูนย์สารนิเทศสรรพากรนั้น  
นับว่าเป็น ขั้นตอนที่ยากที่สุดในกระบวนการบริหารงานบุคลากร เนื่องจากในการประเมินคุณสมบัติของ บุคลากรว่ามี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน  ตามลักษณะของงานองค์การนั้นมิใช่เรื่องง่ายในการพิจารณาเลือกคนเขาท างานนั้นจ าเป็นต้อง
ประเมินคุณสมบัติบุคลากร  เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของศูนย์สารนิเทศสรรพากร ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
บุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรส่วนใหญ่ จะให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า เกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน ได้รับค าว่ากล่าวให้
ร้ายจากผู้เสียภาษีท่ีติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยวาจาที่ไม่สุภาพ หรือได้รับค าดูถูกจากผู้เสียภาษีผ่านช่องทางโทรศัพท์ ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการได้รับค่าจ้างแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในปัจจุบัน บุคลากร
บางคนมีที่อยู่อาศัยไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ หรือค่าเบี้ยเลี้ยงจากการท างานล่วงเวลา โดยได้รับค่าจ้างน้อย ท าให้
บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้าที่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลา ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรส่วน
ใหญ่บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีการรับสมัครบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ที่
ตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน การรับสมัครของศูนย์สารนิเทศสรรพากร จะไม่จ ากัดวุฒิสาขาที่จบการศึกษา โดยจะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์สารนิเทศสรรพากร จะต้องเป็นการตอบค าถาม หรือให้
ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือด้านภาษีของกรมสรรพากร ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านภาษีหรื อกฎหมายโดยตรงของ
กรมสรรพากร อาจจะต้องจบการศึกษาสาขาบัญชี หรือสาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาด้านสื่อสารมวลชน แต่ทาง
ศูนย์สารนิเทศสรรพากรรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ โดยบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าท่ี ในบางคนจบสาขาหัตถกรรม สาขาด้านศิลปกรรม หรือสาขาด้านวรรณศิลป์  ท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรส าเร็จการศึกษาที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติ หรือหน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติในศูนย์สารนิเทศ
สรรพากร  

บุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรยงัขาดความรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ขาดความเข้าใจการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี เนื่องจากบุคลากรบางคนมีอายุที่มาก และเกิดการ
เรียนรู้ที่ล่าช้า และไม่พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควร โดยในทุก ๆองค์กรต้องมีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดความสามัคคี จึงท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การ ไม่มีความร่วมมือในการช่วยเหลือ หรือร่วมกัน
แก้ปัญหาขององค์กร และงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการการพัฒนาบุคลากรโดยบุคลากรบาง
คนให้ความร่วมมือในการเข้ารับฝึกอบรม บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรมเลยจึงท าให้เกิดปัญหาการ
พัฒนาบุคลากร ดังค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

“…รายได้ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการด่ารงชีพ เงินเดือนของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะมี
รายได้ของเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด่ารงชีพหรือค่าใช้จ่าย โดยในสถานการณ์โลกปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่สูง 
ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ หรือค่าภาษีสังคม ค่าที่พักอาศัย ต้องการให้หน่วยงานมีการปรับเงินเดือนให้เพิ่มมากขั้น 
เพื่อสามารถด่ารงชีพในปัจจุบัน (นิตยา สิระประภากานนท์,สัมภาษณ์ 2562)” 

 ศูนย์สารนิเทศสรรพากรมีการจัดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาราชการในแต่ละวัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพของบุคลากร บุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
หนักหน่วง แต่ค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร เนื่องจาก บุคลากรต้องรับฟัง หรือช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้เสียภาษี แต่ในบางครั้งต้องรองรับอารมณ์ หรือความโกรธของผู้เสียภาษี โดยการด่าทอ เสียดสี หรือพูดจาให้ร้าย ท าให้เกิด
ความท้อแท้ เหนื่อย ท าให้บุคลากรที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แจ้งว่า ในบางครั้งมีความคิดที่ต้องการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ที่
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร เพราะทางศูนย์สารนิเทศให้ค่าตอบแทนไม่เพียงพอ หรือไม่มีสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากร ท าให้
บุคลากรเกิดความท้อแท้ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สารนิเทศ
สรรพากร โดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน คือ ต าแหน่งของบุลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะเป็นต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งบุคลากรต้องมีการสอบแข่งขันกับบุคคลอื่นภายนอก 
เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ โดยบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีศูนย์สารนิเทศสรรพากรเป็นเวลานาน 



โดยบุคลากรจ านวนมากปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศสรรพากรขึ้นมาครั้งแรก แต่ทางศูนย์สารนิเทศสรรพากร
ไม่ได้มีการท าเรื่องเสนอที่กรมสรรพากร ส านักงานใหญ่ เพื่อเสนอบรรจุเป็นลูกจ้างประจ าให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ และ
จงรักภักดีกับองค์กรเป็นเวลานาน ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีเกิดความท้อแท้ และบางบุคลากรได้ขอลาออกจากการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรจ านวนมาก ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ การรับบริการของผู้เสียภาษี ศูนย์
สารนิเทศสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่เป็นประจ าในทุก ๆปี แต่บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ บาง
คนไม่สามารถทนต่อการปฏบิัติหน้าที่ได้  บุคลากรต้องรองรับอารมณ์ของผู้รับบรกิาร ในบางครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการ
ผู้เสียภาษีเสร็จสิ้น ท าให้เกิดอารมณ์โมโห หรือบางครั้งเกิดอารมณ์โศกเศร้าเสียใจ ร้องไห้ เพื่อเป็นการระบายความเครียดของ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการให้ศูนย์สารนิเทศสรรพากรมีสวัสดิการที่ดี  มีการปรับค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การส่งฝึกอบรมเป็นประจ าทุก ๆปี หรือการจัดสัมมนา เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความสามัคคีในองค์การ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ และประสิทธิภาพที่ดี ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

“...หน่วยงานต้องรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตรงกับความต้องการของหน่วยงาน เพื่อน่า
บุคลากรมาพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชา ท้ังยอมรับในความคิดหรือความสามารถที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีในตัวของบุคลากร และมีการชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีแก่บุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากร  (มานิตา ชัยเพชร์, สัมภาษณ์ 2562)” 

 ประการที่สาม แนวการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากร พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นแนวทางที่ส าคัญ ประกอบด้วย การเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากร และการเพิ่มสวัสดิการให้กับบุคลากร คือ 
การเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆของรัฐให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานเท่านั้น และควรจะต้องมี
การแจ้งผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทราบถึงผลการทดสอบของตนเองในทุก ๆปี เพื่อจะได้รู้ถึงผลด้านความรู้ 
ความสามารถว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้น าข้อมูลตรงนั้นมาพัฒนาตนเอง และ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป และมีการอบรมบุคลากรใหม่ที่เข้ามาให้ได้รับการอบรมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง  โดยอาจมีการจัดอบรมให้ความรู้ การอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องต้องได้รับมอบหมาย อีกทั้งควร
สร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาบุคลากรควรมีระบบและระเบียบที่ชัดเจนในการรับบุคลากร
เข้ามาปฏิบัติงาน อีกทั้งควรก าหนดคุณสมบัติ วุฒิในการรับสมัครไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ยังควรวิเคราะห์ความต้องการของ
บุคลากรศูนย์สารนิเทศสรรพากร ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานศูนย์สารนิเทศสรรพากร เพื่อจะท า
ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 “...หน่วยงานต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลายาวนานกับองค์การได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ่า เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มา
ยาวนาน และบุคลากรที่เข้ามาปฏิหน้าท่ีใหม ่(พิทักษ์ ช่านาญกิจ, สัมภาษณ์ 2562) 

 กำรอภิปรำยผล สรุปได้ดังนี้ 

กระบวนการการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถของศูนย์สารนิเทศสรรพากร จากผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในศูนย์สารนิเทศสรรพากร โดยมุ่งเน้นไปที่การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การฝึกอบรมและการพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและสวัสดิการ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) กล่าวโดยสรุปว่า การก าหนด
นโยบาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะนโยบายคือ 
หลักการที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ นโยบายที่ดีต้องสามารถน าไปปฏิบัติและประเมินผลได้จริง จึงจ าเป็นต้องมีแผน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับแผนและนโยบาย ในขณะที่การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน 
มีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ เพื่อตัดสินเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตซึ่งเมื่อมีการวางแผนความต้องการ



ก าลังคนไว้ล่วงหน้า ล าดับต่อมาก็คือ การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน รองรับความจ าเป็นและความต้องการตามแผน
ก าลังคน ก่อนท่ีจะด าเนินการสรรหาบุคคลตามต าแหน่ง ซึ่งประประกอบไปด้วย ประเภท ระดับ และจ านวนของต าแหน่ง ส่วน
อัตราเงินเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่งนั้น ๆ จากนั้นจึงต้องมีการฝึกอบรมและการพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย  และทัศนคติ โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และท าให้การท างานของบุคคลเป็นไป
ด้วยความพึงพอใจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปอีกด้วย โดยในส่วนของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผลตัวบุคคลอันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ 
อย่างปราศจาก อคติ รวมทั้งการประเมินคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคคล ประโยชน์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อาจน าไปใช้เพื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่เต็มประสิทธิภาพของบุคลากร ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน
ต าแหน่ง การย้าย และการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในองค์การ นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ นอกจาก
เงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว องค์การจะต้องมีสวัสดิการและผลประโยชน์ (Welfare and benefits) เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันจงรักภักดีและมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพและมีการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข โดยอาจรวมถึงการพ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เนื่องจากการลาออก ทุพพลภาพ และการเกษียณอายุ 
การพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับบ าเหน็จบ านาญ จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และได้ทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจในการท างานมาด้วยดีตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถของศูนย์สารนิเทศสรรพากร จากการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยในการปฏิบัติงาน ดังนี้ประการแรก 
ด้านสัมฤทธ์ิผลของงาน ศูนย์สารนิเทศสรรพากร จะเน้นผลการปฏิบัติงานและการวัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยก าหนดค่า
ของผลการประเมินขึ้นมา มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏบิัติงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเกิดขึ้น รวมถึง
การหาแนวคิดหรือ วิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยในส่วนของศูนย์สารนิเทศสรรพากรจะเป็นไปตามนโยบายกระทรวงการคลัง กฎ ระเบียบ และแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน 
ประการที่สอง ด้านความก้าวหน้า บุคลากรทุกคนในศูนย์สารนิเทศสรรพากร ล้วนต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงต้องการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาทั้งความคิดและความสามารถในตัวบุคคล และยังต้องการค ายกย่องชมเชยหรือการ
ได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ก็จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างมาก 

สรุปภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดขีดความสามารถศูนย์สารนิเทศสรรพากร จะเป็นการด าเนินการ
เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ให้ปรึกษา หรือแนะน าเกี่ยวกับภาษีของกรมสรรพากร บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์
สารนิเทศสรรพากร จะต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มก าลังความสามารถ และทุ่มเทความพยายาม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์สารนิเทศสรรพากร โดยการน าแนวคิดทฤษฎีขีดความสามารถ ในใช้ในการบริหารบุคลากร
โดยมุ่งเน้นไปที่การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การก าหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สามารถท าประโยชน์ให้แก่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรอย่างมากท่ีสุด ประกอบกับการประเมินผลงาน การจัดวางคนให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถของศูนย์สารนิเทศสรรพากร พบว่า การพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ขีดความสามารถของศูนย์สารนิเทศสรรพากร ในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ควรจะต้องแจ้งผลการทดสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อต่อสัญญาการจัดจ้างงานต่อไปให้ผู้แก่ปฏิบัติงานทราบ เพ่ือจะได้รู้ถึงผลของการทดสอบ การพิจารณา เพื่อให้
สามารถใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลที่บุคคลจะต้องน ามาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนให้
บุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรทั้งบุคลากรใหม่และที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของงาน อีกทั้งยังควรสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์สารนิเทศของสรรพากรมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และควรศึกษาความต้องการของบุคลากรของศูนย์สารนิเทศสรรพากรควบคู่ไปกับ



วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์สารนิเทศสรรพากร จึงจะท าให้เป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานอื่น ๆของกรมสรรพากร เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษา
เพิ่มเติม หรือน ามาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบุคลากรภายใต้ขีดความสามารถของหน่วยงานอ่ืน ๆ ของกรมสรรพากร 
และควรศึกษารายละเอียดที่เจาะจงและลึกลงไปเพื่อครอบคลุมในการวิจัยครั้งต่อไป 
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