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 กรมสรรพากร มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตาม
ประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การเสนอแนะ และการใช้
นโยบายทางภาษีอากรเพ่ือให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเกิดความสมัคร
ใจในการเสียภาษี1 

ปัจจุบัน กรมสรรพากรมีอัตราก าลังข้าราชการจ านวน 19,110 อัตรา2  
โดยมีข้าราชการต าแหน่งนักตรวจสอบภาษีและนักวิชาการสรรพากร 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน จ านวน 4,832 และ 4,117 อัตรา 
ตามล าดับ โดยทั้งสองต าแหน่งนี้มีจ านวนรวมกันคิดเป็น 46.83% (8,949 อัตรา)  
ของอัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด ขณะที่ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
มีจ านวน 169 อัตรา คิดเป็นอัตราส่วนต่อจ านวนข้าราชการทั้งหมด
ประมาณ 1:113 โดยข้าราชการกรมสรรพากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  

                                                           
1 http://www.rd.go.th/publish/3461.0.html 
2 อัตราก าลังเฉพาะข้าราชการ 



41 - 60 ปี คิดเป็นสัดส่วน 72.05% ของอัตราก าลังทั้งหมด การที่ โครงสร้าง 
ช่วงอายุของบุคลากรไม่สมดุลนั้น ไม่เพียงจะท าให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร 
อันเนื่องมาจากมุมมอง ค่านิยม วัฒนธรรมการท างานที่ไม่ตรงกันของ
บุคลากรที่ต่างช่วงอายุบ้าง แต่ยังส่งผลกระทบต่อการสืบทอดต าแหน่ง 
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญจาก
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมสรรพากรได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
มาตลอดอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการท างานภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
สูงขึ้นจากการใช้ทรัพยากรน้อยลง ใช้ระยะเวลาด าเนินการสั้นลง แต่งานยัง
มีความถูกต้อง อัตราความผิดพลาดน้อย และการบริการประชาชนผ่าน
กระบวนการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและช าระภาษีผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรเทา
ผลกระทบจากการยุบเลิกอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุตามมาตรการ



บริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ3ไปได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
กรมสรรพากรตระหนักว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลและ
ตอบสนองนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาล ในระยะต่อไปกรมสรรพากร 
มีนโยบายและแผนที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน 
ในทุกกระบวนการ (Digital Transformation)4 
 ด้วยเหตุนี้ จึงอาจสรุปประเด็นปัญหาทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมสรรพากรได้ในเบื้องต้นว่า กรมสรรพากรมีโครงสร้าง 
ช่วงอายุของข้าราชการที่ไม่สมดุล จึงได้รับผลกระทบจากการยุบเลิก 
อัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุตามมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรจ าเป็นต้องปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้มีความพร้อมต่อน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในกระบวนการท างานในทุกกระบวนการ ดังนั้น กรมสรรพากรจะ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้มีทักษะดิจิทัล และทักษะอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นในการท างานได้อย่างทันต่อสถานการณ์และพร้อมรองรับต่อความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และกรมสรรพากรจะปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของอัตราก าลังที่รับผิดชอบงานที่เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน
ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากการที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการทุนฝึกอบรมส าหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ HR UNIT 
                                                           
3 https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/gov-manpower-a-d-2557-
2561.pdf 
4 http://download.rd.go.th/fileadmin/download/annual_report/annual_report60.pdf 



ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดขึ้นในครั้งนี้ ผู้เขียน
เห็นว่า มีประเด็นข้อเสนอที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาส่วนราชการต้นสังกัดและระบบราชการไทยจากการศึกษาดูงาน 
จ านวน 4 แห่ง5 โดยการศึกษาดูงานที่บริษัท AEON และ Chiba University  
จะเป็นการน าเสนอกรอบแนวความคิด/มุมมองในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในภาพรวม ขณะที่การศึกษาดู งานที่  National Personnel 
Authority (NPA) จะเป็นข้อเสนอต่อประเด็นการจะปรับเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของอัตราก าลังที่รับผิดชอบงานที่เทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริษัท mynavi จะเป็น
                                                           
5 ข้อเสนอฉบับน้ีไม่ได้น าเสนอประเด็นท่ีได้จากการศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ 1. การดู
งาน ณ Cabinet Bureau of Personnel Affairs ระบบราชการไทยด าเนินการได้ดี
ในระดับหนึ่งแล้ว หากเปรียบเทียบกับประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ 
จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่จ าเป็น เร่งด่วน ที่สามารถปรับปรุง พัฒนาภายใต้บริบทระบบ
ราชการไทยได้มากกว่ามากอย่างมีนัยส าคัญ และ 2. การดูงาน ณ Grooves มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล (การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการด าเนินการด้านต่าง ๆ) ซึ่งหากมีการน าใช้จะช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงมาก มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด และน่าจะน ามาด าเนินการมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับการดูงานที่หน่วยงานอื่นๆทั้งหมด แต่ในปัจจุบันยังติดขัดกับ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงาน ก.พ. ที่ส่วนราชการต่างๆจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม หาก
จะน ามาใช้เพียงเท่าที่สามารถท าได้ภายใต้บริบทปัจจุบันก็จะไม่คุ้มค่า ในเบื้องต้นจึง
เสนอว่า ส านักงาน ก.พ. จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบอย่างมีวิสัยทัศน์ให้รองรับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 



ข้อเสนอต่อประเด็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้มีทักษะดิจิทัล 
และทักษะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการท างานได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 
 บริษัท AEON 
 ประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาดูงานที่ บริษัท AEON นั้น ไม่ใช่
ระบบการพัฒนาบุคลากร แต่เป็นหลักการส าคัญ 5 ประการ (HR 5 Principles)  
ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมด ได้แก่ ความเป็นธรรม (Fairness)  
การพัฒนาความสามารถ (Ability Development)  การเปิดโอกาส 
รับความเปลี่ยนแปลง (Openness to Change) การบริหารอย่างมีเหตุผล 
(Rationality) และการให้ความเคารพ (Respect) เพราะสิ่งที่จะน ามาปรับใช้ได้  
คือ หลักการพ้ืนฐานส าคัญท่ีมีความเป็นสากล ถ้าบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลเข้าใจถึงหลักการพ้ืนฐาน ปรัชญา คุณค่าเหล่านี้แล้ว  
ก็จะสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากน าระบบไปปรับใช้
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ละเลยหลักการเหล่านี้ก็ไม่อาจประสบความส าเร็จ 
ได้ตรงตามเจตนารมณ์ 
 นอกจากนี้ แม้บริษัท AEON จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ สามารถจะใช้
จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีข้อจ ากัดน้อยกว่าระบบ
ราชการไทย แต่ก็ให้ความส าคัญกับการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน AEON 
Self Study Guide และ Digital tools ต่าง ๆ ไม่ใช่พัฒนาผ่านการฝึกอบรม 
ในชั้นเรียนมากเท่าระบบราชการไทย ซึ่งหากพิจารณาให้ละเอียดแล้ว 
จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง คือ บุคลากรทุกคนต่างก็ต้องมีความ
รับผิดชอบที่จะกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ



เท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงพอที่จะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การด าเนินการของบริษัท AEON สอดคล้องและเป็นการยืนยันถึง
ความรู้ภาคทฤษฎีในการฝึกอบรมครั้งนี้6 กล่าวคือ การพัฒนา (Development)  
มีจุดเน้นอยู่ที่อนาคต จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์จากท างานร่วมด้วย โดยมี
เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต โดยการเข้าร่วมอยู่บนฐาน
ของความสมัครใจ (Voluntary) ในทางตรงกันข้าม การฝึกอบรม (Training)  
มีจุดเน้นอยู่ที่ปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์จากท างานมากนัก 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ต่องานในปัจจุบัน โดยการเข้าร่วมอยู่บนฐาน
ของการก าหนดให้ต้องเข้ารับการอบรม (Required) การฝึกอบรมเป็นส่วน
หนึ่ งของการพัฒนา แต่การพัฒนามีวิธีการที่หลากหลาย มากกว่า 
การฝึกอบรม ดังนั้น บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงควรเข้าใจถึงแนวคิดในเรื่องการพัฒนาให้ถูกต้อง เพ่ือให้ไม่ติดกับดัก 
การฝึกอบรม (ในชั้นเรียน) ขณะเดียวกัน บุคลากรในองค์กรก็ต้องตระหนัก
ด้วยว่าตนมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  
มิใช่แต่เพียงรอการพัฒนาที่หน่วยงานด าเนินการ/อ านวยความสะดวกให้
แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่พัฒนารูปแบบการพัฒนาให้มีคุณภาพมีความ
หลากหลายและก าหนดให้การเข้าร่วมอยู่บนฐานของความสมัครใจ ซึ่งจะ
เป็นตัวชี้วัดที่มีนัยส าคัญประการหนึ่ง หากกลไกการพัฒนามีคุณภาพและ

                                                           
6 เอกสารประกอบการบรรยาย เรือ่ง Employee and Management 
Development โดย ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร 



ตรงตามความต้องการแล้ว ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้ต้องเข้ารับ 
การอบรมมากนัก 
 Chiba University 
 ประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ Chiba University ใน
การด าเนินการโครงการ Special University Learning Administrators 
(SULA) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
ให้มีความพร้อมรองรับการด าเนินการหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย  
 แม้กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างมีความเฉพาะกับ
บริบทวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และไม่เหมาะที่จะน ามาใช้กับระบบ
ราชการไทย เนื่องจาก Scale และปัจจัยอ่ืน ๆ แตกต่างกันมาก7 การจะ
พัฒนาบุคลากรอย่างละเอียดและมีความเฉพาะบุคคล (Detailed & 
Tailored) น ามาด าเนินการปรับใช้ได้อย่างค่อนข้างจ ากัดแต่แนวความคิด
และมุมมองที่หน่วยงาน (Chiba University) มีต่อบุคลากรสายสนับสนุน 
การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน Career Path และการวางแผน
อัตราก าลัง (Workforce Planning) นั้น สมควรที่บุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะท าความเข้าใจและน ามาปรับใช้กับ
ระบบราชการไทย กล่าวคือ ควรที่จะให้ความส าคัญกับสายงานที่เป็น
ภารกิจหลักและสายงานที่เป็นภารกิจสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะทั้ง
สองส่วนเพียงแค่รับผิดชอบคนละภารกิจเท่านั้น หากให้ความส าคัญอย่าง
เท่าเทียมกัน สายงานที่เป็นภารกิจสนับสนุนก็สามารถช่วยสนับสนุนให้การ
ท างานในภาพรวมมีประสิทธิภาพได้ ในทางกลับกัน หากให้ความส าคัญกับ

                                                           
7 จากการด าเนินการมา 3 ปี มีบุคลากรผ่านการด าเนินการดังกล่าวจ านวน 24 คน  



สายงานที่เป็นภารกิจหลักมากกว่า ก็จะท าให้บุคลากรต่างก็ต้องการจะไป
ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เป็นภารกิจหลักเพ่ือความก้าวหน้า ส่งผลให้สาย
งานที่เป็นภารกิจสนับสนุนขาดแคลนบุคลากรและส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน เช่น ในกรณีของ Chiba University ที่ให้ความส าคัญกับ
บุคลากรสายสนับสนุน จากแนวความคิดที่กล่าวข้างต้น และพัฒนา
บุคลากรเหล่านั้นโดยให้ความส าคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งทั้งหมด
เกิดขึ้นได้จากการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานอันเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนนั่นเอง 
 ในกรณีกรมสรรพากร พบว่า ข้าราชการในต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลในปัจจุบันมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับอายุเฉลี่ย ซึ่งมีสาเหตุจากการบรรจุเข้ารับราชการช้าหรือไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลมาก่อน แต่เพ่ิงจะเปลี่ยนสายงานในภายหลัง 
โดยในปัจจุบัน กรมสรรพากร มีนักทรัพยากรบุคคล 167 คน นักทรัพยากร
บุคคลที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 62 คน 
และมีอายุเฉลี่ย 38.85 ปี แต่มีนักทรัพยากรบุคคลอยู่ ในช่วงอายุ 18 - 35 ปี  
รวม 24 คน อยู่ในช่วงอายุ 36 - 40 ปี รวม 20 คน หมายความว่า  
นักทรัพยากรบุคคลอีก 18 คน มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป แต่มีระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่งเพียงไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น8 ซึ่งสถิตินี้ชี้ให้เห็นว่า จ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงทัศนคติที่มีต่อสายงาน ตลอดจนพัฒนาให้นักทรัพยากร
บุคคลสามารถมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานได้ เพ่ือให้นักทรัพยากร

                                                           
8 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กรมสรรพากร 



บุคคลเป็นสายงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กรให้บรรลุภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1. National Personnel Authority (NPA) 
  คุณลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของระบบราชการญี่ปุ่น คือ ไม่มี
ก า ร จ า แ น ก ต า แ ห น่ ง ม า ก จ น เ กิ น ไ ป  ( not using detailed job 
classification system) แต่เน้นการท างานเป็นทีม ซึ่งในเรื่องนี้หากน ามา
ปรับใช้กับส่วนราชการอาจต้องพิจารณารวมไปถึงโครงสร้างหน่วยงาน 
อัตราก าลังและระบบงานต่าง ๆ ประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งซึ่งยังมีจุดอ่อนหลายประการที่จ าเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงให้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรองรับปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอัตราก าลังที่รับผิดชอบงานที่เทคโนโลยี
เข้ามาทดแทนได้ เพราะเรื่องเหล่านี้ล้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น เช่น
กรณีคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ไม่อยู่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง
นักตรวจสอบภาษี ส่งผลให้ข้าราชการกรมสรรพากร เมื่อได้รับการตอบรับ 
เข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์
กับกรมสรรพากรแล้ว ไม่สามารถน าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ในการเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการลดลงจาก 6 ปี เหลือ 4 ปี ได้ 
 2. บริษัท mynavi 
  การพัฒนาจะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง In-classroom 
training, On-the-job training และ Self-development ซึ่งสัดส่วนจะ



เป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละหน่วยงาน และเนื้อหาของประเด็น 
ที่จะพัฒนา แต่แนวโน้มที่จะด าเนินการผ่าน On-the-job training และ 
Self-development ก็มีมากขึ้น เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่า สามารถ
ด าเนินการได้เร็วและใช้งบประมาณน้อยกว่า In-classroom training 
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการด าเนินการของ บริษัท 
AEON  
 นอกจากนี้ ในกระบวนการเรียนรู้ของการพัฒนานั้น เริ่ มจาก 
การถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การได้รับประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา หลังจากนั้นจึงเป็นการทบทวนและสรุปประเด็น
ก่อนจะไปปฏิบัติจริงในการท างาน จะเห็นได้ว่า ก่อนจะน าสิ่งที่ เป็น
ประสบการณ์ไปถ่ายทอดต่อนั้นจะต้องมีการทบทวนและสรุปประเด็นก่อน 
ทั้งนี้ เพราะการจะน าประสบการณ์ไปปรับใช้ในการท างานนั้น มีโอกาสที่
บริบท/เงื่อนไขจะแตกต่างกัน ถ้าไม่ได้มีการการทบทวนและสรุปประเด็น 
(Conceptualize) ประสบการณ์ก่อนก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ ในกรณี
ของกรมสรรพากรที่มีข้าราชการช่วงอายุ 41-60 เป็นจ านวนมากกรมสรรพากร 
ควรจะจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรในแต่
ละช่วงอายุมีความเข้าใจและสื่อสารกันดียิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง
บุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ตลอดจนเกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ซ่ึงเป็นประโยชน์องค์กร 

 
 
 


