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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ระดับความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีสรรพากร	และ	2)	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของนัก

ธรุกจิต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจและเจ้าหน้าทีส่รรพากร	การวิจัยนีเ้ป็นการวิจยัเชงิปรมิาณ	

กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่นักธุรกิจเอกชนในอ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี	

จ�านวน	392	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ			

	 ผลการวิจัยพบว่า	ระดับความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

อยู่ในระดับปานกลาง	และเจ้าหน้าท่ีสรรพากร	อยู่ในระดับปานกลาง	เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	

ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	และส่วนรวม	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมาด้านความซื่อสัตย์		

ด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	และด้านความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ตามล�าดับ			

	 ระดบัความศรทัธาของนกัธรุกจิต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่รรพากรพบว่าโดยรวมมค่ีา

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะมีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด	รองลงมาด้านความซื่อสัตย์		ด้านความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและด้านความ

ยุติธรรมในการปฏิบัติตามล�าดับ

	 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ได้แก่	
ด้านภาวะผูน้�า	ด้านพฤตกิรรมของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎบิตั	ิด้านประสทิธภิาพของกลไกในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล	และด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร

	 ปัจจัยทีม่อีทิธผิลต่อความศรทัธาของนกัธรุกจิต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่รรพากร	ได้แก่	

ด้านประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล	ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติ	

ด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร	และด้านภาวะผู้น�า

ค�ำส�ำคัญ	:	ความศรัทธา		เจ้าหน้าที่ต�ารวจ		เจ้าหน้าที่สรรพากร
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The Faith of Businessmen in the Work Operation of 
Police Officers and Tax Revenue Officers

Police Lieutenant Colonel Nattcharphon Richkamroph

Abstract

	 This	research	has	the	objectives	of	studying	1)	The	level	of	faith	that	businessmen	
have	in	the	work	operation	of	police	officers	and	tax	revenue	officers,	2)	Factors	influencing	
the	faith	of	businessmen	in	the	work	operation	of	police	officers	and	tax	revenue	officers.	This	
research is a quantitative research, collecting survey data through simple random sampling 
from	392private	businessmen	out	of	a	population	of	20,055private	businessmen	in	the	city	
district	of	Chonburi	province,	Rayong	province	and	Chanthaburi	province.	The	administered	
questionnaire	was	tested	for	content	validity	and	reliability.	Statistics	that	was	used	for	data	
analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	one-way	analysis	of	variance	(ANOVA)	
and	multiple	regression	analysis.
 Research findings found that the level of faith from businessmen in the work operation 
of	police	officers	was	at	a	moderate	level	(mean	of	2.96),	and	that	of	tax	revenue	officers	was	
also	at	a	moderate	level.	When	considering	each	found	The	responsibilities	of	the	public	and	
the	public	has	the	most.	Minor	Integrity	The	justice	on	duty.	And	the	capability	to	perform	
the	work,	respectively.
 The level of faith from businessmen in the work operation of police officers was at a 
moderate	level	When	considering	each	found	Responsibility	is	the	most	public.	Minor	Integrity	
The	effectiveness	of	the	work	of	justice	and	in	compliance	with	the	order.
	 Factors	influencing	the	faith	of	businessmen	in	the	work	operation	of	police	officers.		
were	1)	leadership	,	2)	behavior	of	the	officers	at	work,	and	3)	efficiency	of	the	check	and	
balance system
	 Factors	influencing	the	faith	of	businessmen	in	the	work	operation	of	tax	revenue	
officers.	were	1)	efficiency	of	the	check	and	balance	system,	2)	behavior	of	the	officers	at	work,	
3)	leadership,	and	4)	efficiency	in	communication
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บทน�ำ
 นโยบายการก�ากับดูแลองค์การท่ีดีท่ีประกาศใช้เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2555	อันประกอบด้วย
นโยบายหลัก	4	ด้านคอื	ด้านรัฐ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	ด้านผูร้บับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	ด้านองค์การ	
และด้านผูป้ฏบัิติงาน	รวมถงึได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตั	ิตามนโยบายหลกัด้านต่าง	ๆ 	เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัิ
และค่านิยมร่วมส�าหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ	ข้อบังคับ				
อื่น	ๆ	อย่างส�าคัญ	โดยมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	เพ่ือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง								
อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักด์ิศรีของหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อสร้างความไว้วางใจของประชาชน	
ผู้รับบริการ	ผู้ปฎิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.	2557	:	ออนไลน์)	
ความศรทัธา	ความน่าเชือ่ถือไว้วางใจท่ีมรีะหว่างกนัของคนในสงัคมการปกครอง	ทีเ่ป็นพืน้ฐานเริม่ต้นของ
การกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันของมนุษย์	จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีก�าหนดสังคมการเมืองให้มีอยู่ได้	และ
ความไว้วางใจต่อกนันีเ้องก็ถูกจดัเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานของการมวีฒันธรรมการเมอืงแบบประชาธปิไตย	
(ชัชวาลย์	ทัตศิวัช.	2551	:	25)	
	 การปฏบิติังานของเจ้าหน้าต�ารวจและเจ้าหน้าทีส่รรพากร	มกัจะถกูต�าหนจิากประชาชน	สือ่มวลชน
และไม่ค่อยได้รบัการยอมรบัจากสงัคมเท่าทีค่วร	จนถงึขนาดมกีารพดูกนัในกลุม่ของบคุคลทัว่ไป	ซึง่ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจน้ัน	ปัญหาท่ีพบคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจบางส่วนขาดจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่	มีการ
เรยีกรบัผลประโยชน์หรอืมกีารวิง่เต้นคดกีนั	อกีทัง้ยังมีการเลอืกปฏิบัต	ิจงึท�าให้ประชาชนและนกัธรุกจิใน
พื้นที่ผิดหวังและเส่ือมศรัทธา	เป็นเหตุให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของต�ารวจและรวมตลอดทั้งองค์การของ
ต�ารวจ	การท�างานล่าช้า	ไม่ทันต่อเหตุการณ์ต่าง	ในส่วนสรรพกรปัญหาเกิดขึ้นมีการเลือกรับผลประโยชน์
บางพื้นที่จากผู้ประกอบการ	โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีหรืออาจจะรู้เห็นกับผู้ประกอบการบางรายหรือมี
การหลกีเล่ียงภาษีจากการธรุกจิคอืท�าให้รฐัต้องเสยีผลประโยชน์จากการจดัเกบ็ภาษจี�านวนมาก	เกดิความ
ไม่ยุติธรรมในการเรียกเก็บภาษี	รัฐขาดรายได้แต่กับไปเสียให้กับเจ้าหน้าที่	เกิดการคอรัปชั่น	ส่งผลให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ.	2555	:	
ออนไลน์)	กรณีสรรพากรขอคืนภาษีจะพบว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรมีส่วนได้จากการจัดเก็บรายได้	มีการตั้ง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงการขอคืนภาษีปลอมท�าให้รัฐเสียหายหลายร้อยล้านบาทโดยมีผู้ร่วมขบวนการ
และมีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย	เพื่อด�าเนินการทางวินัยและอาญา	ซึ่งการด�าเนิน
การขอคืนภาษีปลอมเกิดข้ึนในช่วงปี	2555	และ	2556	มีการตั้งกรรมการสอบของกระทรวงการคลังกับ
กรมสรรพากร	เพราะเป็นการขอภาษีปลอมดังกล่าว	มีผู้ร้องเรียนเข้ามา	(กรมสรรพากร.	2558	:	36)	
	 ความศรทัธาในตวับคุคลหรือองค์การไม่ได้เกดิขึน้และตัง้อยู่อย่างเลือ่นลอย	หากแต่ต้องมี	“ฐาน”	
รองรับ	นั่นก็คือ	ผลงานการกระท�าและพฤติกรรมของบุคคลและองค์การ	หากต้องการให้คนเชื่อม่ัน	
เชื่อถือควรเริ่มที่	“การกระท�า”	ท่ีน่าเช่ือถือ	ถ้าการกระท�าน่าเชื่อถือจะเกิดการเชื่อถือขึ้น	ไม่จ�าเป็นต้อง
เรียกร้องให้เชื่อถือ	การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์และประวัติขององค์การ	ผู้น�าหรือผู้บังคับบัญชามี
ผลกระทบต่อความตั้งใจ	ความภักดี	และความไว้วางใจด้วยเช่นเดียวกัน	โดยมีองค์ประกอบ	2	อย่าง	คือ	
1)	ความรูค้วามสามารถ	หรอื	Competence	หมายความว่า	บคุคลจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในเนือ้งาน
สูง	มีความรู้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย	ๆ	สาขาเป็นอย่างดี	2)	ความเป็นคนดี	มีคุณลักษณะ
ดีโดยเนื้อแท้	หรือ	Credibility	หรือ	Character	หมายความว่า	บุคคลจะต้องเป็นคนดี	ท่ีแสดงออกถึง
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ความรับผิดชอบ	ความยุติธรรม	ความมีวุฒิภาวะ	ความซื่อสัตย์	เป็นต้น	โดยองค์กรแห่งความร่วมมือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	:	OECD)	
ให้ความส�าคัญกับความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐเป็นอย่างมาก	โดยเห็นว่าจริยธรรม	
(ethics)	ในระบบราชการเป็นพืน้ฐานของความเชือ่ถอืไว้วางใจของประชาชนทีม่ต่ีอภาครฐั	และเป็นกญุแจ
น�าไปสู่ธรรมาภิบาลท่ีดี	โดยระดับของความเชื่อถือไว้วางใจของแต่ละบุคคลแตกต่างและขึ้นอยู่กับ
หลากหลายปัจจัย	อาทิ	ความแตกต่างทางด้านความเช่ือและวัฒนธรรม	คุณลักษณะ	ทางเช้ือชาติและ
สังคม	ระดับการมีส่วนร่วม	และปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ	ความเข้าใจและการรับรู้
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	กิจกรรม	หรือการรณรงค์ต่าง	ๆ	ที่ภาครัฐบริหารการจัดการและที่ส�าคัญ	คือ
ความเข้าใจของประชาชนต่อลักษณะงานภาครัฐที่อาจไม่ส่งผลกระทบ	โดยตรงต่อประชาชนในทันท	ี
(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.	2550	:	14)
	 นักธุรกิจมีการร้องเรียนกับสื่อต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่
สรรพากรประพฤติมิชอบ	เน่ืองจากมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการว่ิงเต้นคดีและจากการจัดเก็บภาษี
จากนกัธรุกจิ	ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการบรหิารงาน
ก่อให้เกดิความศรัทธาของนกัธรุกิจในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจและเจ้าหน้าทีส่รรพากร	เพือ่เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การทั้ง	2	หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม	ซื่อสัตย์	
และมีความรับผิดชอบมากย่ิงใน	เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	สร้างความไว้วางใจในให้
บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1.	เพือ่ศกึษาระดบัความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่

สรรพากร	

	 2.	เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความศรทัธาของนกัธรุกจิต่อการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	

และเจ้าหน้าที่สรรพากร

สมมติฐำนในกำรวิจัย

 1.	ภาวะผู้น�ามีอิทธิพลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	และ

เจ้าหน้าที่สรรพากร
	 2.	พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ	มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	และเจ้าหน้าที่สรรพากร

	 3.	ประสิทธิภาพของการสื่อสารมีอิทธิพลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่สรรพากร

	 4.	ประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลมีอิทธิพลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่สรรพากร
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กรอบแนวคิด
	 ตัวแปรอิสระ	 ตัวแปรตำม

ขอบเขตของกำรวิจัย
 1.	ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 1.1	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	คือ	นักธุรกิจเอกชน	ที่มีอยู่ในทะเบียนของส�านักงาน
พาณิชย์	ได้แก่	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บริษัทจ�ากัด	และบริษัทมหาชนจ�ากัด	โดย
ใช้พื้นที่สามจังหวัด	ได้แก่	จังหวัดชลบุรี	จ�านวน	7,603	คน	จังหวัดระยอง	จ�านวน	10,462	คน	และจังหวัด
จันทบุรี	จ�านวน	1990	คน	รวมทั้งสิ้น	20,055	คน	(กรมสรรพากร.	2558	:	104)

	 1.2	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักธุรกิจเอกชน	ที่มีอยู่ในทะเบียนของส�านักงานพาณิชย์	ในจังหวัด
ชลบุรี	ระยองและจันทบุรี	จ�านวน	392	คน	ค�านวณโดยใช้สูตรของ	Taro	Yamane	ที่ระดับความเชื่อมั่น	
95%	ความคลาดเคลื่อน	5%	โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)

2.	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความศรัทธา	ตัวแบบการน�านโยบายไป

ปฏิบัตขิองวรเดช	จนัทรศร	แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูน้�า	แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมและ
ประสิทธิภาพ	แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร	แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลไกในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล	แนวคิดเกี่ยวกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ	แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ต�ารวจและสรรพากร	
 3.	ขอบเขตด้ำนตัวแปร
  3.1	ตัวแปรอิสระ	(Independent	variables)	คือ	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความศรัทธา	ได้แก่	1)	
ภาวะผู้น�า	2)	พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ	3)	ประสิทธิภาพของการสื่อสาร	และ	4)	ประสิทธิภาพของ
กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล	
	 	 3.2	ตัวแปรตาม	(Dependent	variables)	คือ	ความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีสรรพากร	ได้แก่	1)	ด้านความซื่อสัตย์	2)	ด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่	3)	ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะและส่วนร่วม	4)	ด้านความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 4.	ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย
	 ในการศกึษาวจัิยครัง้นีใ้นเดอืน	สงิหาคม	2558	ถงึเดือน	พฤษภาคม	2559	รวมระยะเวลา	10	เดอืน

ภาวะผู้น�า 						ความศรัทธาของนักธุรกิจ
1.	ด้านความซื่อสัตย์
2.	ด้านความยุติธรรมในการ
				ปฏิบัติหน้าที่	
3.	ด้านความรับผิดชอบต่อ
				สาธารณะและส่วนรวม	
4.	ด้านความมีประสิทธิภาพใน
			การปฏิบัติงาน

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร

ประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบ
และถ่วงดุล
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
	 1.	ท�าให้ทราบถึงความคดิเห็นของนักธรุกิจทีม่ต่ีอการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าที่
สรรพากร
	 2.	สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีสรรพากร	
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	เป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางด้านความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจและเจ้าหน้าที่สรรพากร	ซึ่งผู้ที่สนใจและนักวิจัยสามารถน�าไปใช้ในการต่อยอดการศึกษาต่อไปใน
อนาคต

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 1.	ศึกษาค้นคว้าวิจัยเอกสาร	(Documentary	Research)	เป็นการแสวงหาข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม	เอกสาร	บทความ	วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�าความรู้ที่ได้จากเอกสาร
เหล่านี้มาสร้างกรอบแนวคิด	และสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
	 2.	การก�าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 3.	ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	
	 4.	เก็บรวบรวมข้อมูล	จากแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
	 5.	วิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอ	โดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยและเนื้อหา
	 6.	สรุปผลการวิจัยความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่
สรรพากร

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี	แบบสอบถาม	เพื่อศึกษาความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีสรรพากร	ในเขตอ�าเภอเมอืงของจงัหวดัชลบรุ	ีจงัหวัดระยอง	และจังหวดั
จันทบุรี	รายละเอียดดังนี้	
	 ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	1)	ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ	2)	ประเภทธุรกิจ	และ	3)	รายได้จากการประกอบธุรกิจ	
	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจและเจ้าหน้าที่สรรพากร	ได้แก่	1)	ภาวะผู้น�า	2)	พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ	3)	ประสิทธิภาพ
ของการสื่อสาร	4)	ประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	ปปช.	และ	
สตง.	โดยใช้แบบสอบถาม	แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท	(Rating	Scale)	
	 ตอนที่	3	เป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะแสดงข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่สรรพากร

คุณภำพเครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1.	น�าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	โดยท�าความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา	(IOC)	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	ท่าน	เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา	ความครอบคลุม
ของข้อค�าถาม	และความเหมาะสมของภาษา	ภายหลงัปรบัข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รกึษา	
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	 2.	น�าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชือ่มัน่	(Reliability)	โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	(Try	
Out)	จ�านวน	30	ราย	ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาคของแบบสอบถาม	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.877
	 3.	น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแล้วแจกให้กบักลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษา	ท�าการกรอกแบบสอบถาม
พื้นที่	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	เป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการภาคเอกชน	ที่มีสถานที่ตั้งบริษัทอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง
ของจังหวัดชลบุรี	จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี	เหตุผลท่ีศึกษาพื้นท่ีเฉพาะ	3	จังหวัด	เพราะว่าเป็น
จังหวัดที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างมีความเจริญ	มีรายได้ด้านภาษีอากรและเป็นจังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจมี
บทบาทส�าคัญเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว	

สรุปผลกำรวิจัย 
	 1. ศกึษาระดบัความศรทัธามอียูข่องนกัธรุกจิต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าที่
สรรพากร	ผลการวิจัยพบว่า	
	 ความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอืด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร	(Χ 	=	3.04)	
	 ความศรทัธาของนักธรุกิจต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่รรพากร	โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง				
(Χ  =	3.11)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่าค่าเฉล่ียสงูสุดคอืด้านภาวะผูน้�า	(Χ 	=	3.33)
	 2.	ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความศรทัธาของนกัธรุกจิต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจและ
เจ้าหน้าที่สรรพากร ผลการวิจัยดังตารางที่	1

ตำรำงที่	1		ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น	(Linear	Regression)	ในรปูแบบของการวเิคราะห์ความ
	 ถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของ
	 นักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ปัจจัย

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

Collinearity 
Statistics

B S.E. ß Tolerance VIF

ค่าคงที่ .596 .328 - 1.815 .070 - -

ภาวะผู้น�า	 .474 .030 .578 15.938 .000* .953 1.050

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติ

.268 .023 .423 11.611 .000* .943 1.061

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร -.088 .085 -.046 -1.037 .300 .645 1.550

ประสิทธิภาพของกลไกในการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล

.156 .044 .152 3.532 .000* .674 1.484

Note:	R	=	.718,	R2=	.515,	F=	102.695,	*p<	0.05
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	 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
	 สัมประสิทธิ์การก�าหนด	(R2	=	0.515)	แสดงให้เห็นว่า	อิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติ	ประสิทธิภาพของการสื่อสาร	และประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลส่งผลต่อ
ความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	คิดเป็นร้อยละ	51.5	ที่เหลืออีกร้อยละ	
48.5	เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น�ามาพิจารณา	สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงที่ได้
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	ท่ีระดับนัยส�าคัญ	0.05	เพื่อท�านายความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ได้ดังนี้

 Ý1 = 0.596 + 0.474X1 + 0.268X2 – 0.088 X3+ 0.156X4

และความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร	ดังตารางที่	2

ตำรำงที่	2		ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น	(Linear	Regression)	ในรปูแบบของการวเิคราะห์ความ
	 ถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของ
	 นักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร

ปัจจัย

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

Collinearity 
Statistics

B S.E. ß Tolerance VIF

ค่าคงที่ .327 .190 - 1.724 .086 - -

ภาวะผู้น�า	 .107 .031 .104 3.406 .001* .942 1.062

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติ

.353 .028 .407 12.838 .000* .876 1.141

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร .212 .020 .335 10.759 .000* .911 1.098

ประสิทธิภาพของกลไกในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล

.380 .026 .464 14.878 .000* .908 1.102

Note:	R	=	.812,	R2=	.659,	F=	186.845,	*p<	0.05

	 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสรรพากรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05	ได้แก่	ภาวะผู้น�า	(Sig=0.001)	พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ	(Sig=0.000)	ประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร	(Sig=0.000)	และประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล	(Sig=0.000)	
	 สัมประสิทธิ์การก�าหนด	(R2	=	0.659)	แสดงให้เห็นว่า	อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้น�า	พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ	ประสิทธิภาพของการสื่อสาร	และประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล
ส่งผลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร	คิดเป็นร้อยละ	65.9	ที่เหลือ
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อีกร้อยละ	34.1	เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น�ามาพิจารณาสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิง
เส้นตรงที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05	เพ่ือท�านายความศรัทธาของ
นักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ดังนี้

 Ý2 = 0.327 + 0.107X1 + 0.353X2 + 0.212X3 + 0.380X4

อภิปรำยผล	
 จากข้อค้นพบต่าง	ๆ	ที่ได้จากผลการวิจัยดังที่กล่าว	มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปรายผลดังนี้
	 1.	 ระดับความศรทัธาของนกัธรุกจิต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจและเจ้าหน้าทีส่รรพากร	
 ระดับควำมศรัทธำของนักธุรกิจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ	จากการวิเคราะห์	สรุป
ได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่าด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	และส่วนรวม	
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมา	ด้านความซ่ือสัตย์	ด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	และด้านความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ตามล�าดับ	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีหน้าที่ตรวจตรา	รักษา
ความสงบของบ้านเมือง	จับกุมและปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมาย	รักษาความสงบเรียบร้อยท้ังภายใน
และภายนอกเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน	จ�าเป็นต้องใกล้ชิดประชาชนดุจญาติพี่น้อง	การสร้างความ
ศรัทธา	ไว้วางใจจากประชาชนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	ดังนั้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของต�ารวจต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม	ดังที่	Good	(1973	:	68)	ได้อธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมว่า	หมายถึง	คุณธรรม
ซึ่งเป็นความคิดรวบยอดในความรู้สึกผิดชอบ	ชั่วดี	อันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออก
เพื่อสนองความปรารถนา	สามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่และพร้อมที่จะ
แสดงเมื่อมีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น	สอดคล้องกับ	อูชิ	(Ouchi.	1981:	16)	กล่าวว่า	ศรัทธา
เป็นขอบเขตที่บุคคลหน่ึงมีความเชื่อถือ	ไว้วางใจในบุคคลอ่ืนการท่ีบุคคลหนึ่ง	จะมีความศรัทธาต่อบุคคล
หนึง่นัน้แสดงว่าบคุคลผูน้ัน้มัน่ใจและไว้วางใจในการกรท�าของบุคคลท่ีตนศรทัธา	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	
ไชย	ณ	พล	(2536	:	23)	กล่าวว่า	ความศรัทธา	คือความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจในบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด	เช่น	ความรัก	ความซื่อสัตย์	ความภักดี	ไว้วางใจ	สอดคล้องกับ	สุนิสา	อาจคงหาญ	(2556	:	47)	ศึกษา
ความคดิเห็นของประชาชนต่อภาพลกัษณ์ของต�ารวจด่านตรวจคนเข้าเมอืง	ท่าอากาศยานกรงุเทพ	ผลการ
วิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของต�ารวจ	ด่านตรวจคนเข้าเมือง	ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี	เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบุคลิกภาพและด้ายจริยธรรม	
คุณธรรมอยู่ในระดับดี	ในขณะที่ด้านบริการประชาชนและสังคมและด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง	
 ระดบัควำมศรทัธำของนกัธรุกจิต่อกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีส่รรพำกร	จากการวเิคราะห์	สรปุ
ได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่าด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	และส่วนรวม	
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านความซื่อสัตย์	ด้านความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	และด้าน
ความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	ตามล�าดับ	ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสรรพากรเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีจาก
ฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ	ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็น
รายได้ให้รฐัน�ามาใช้พฒันาประเทศ	เป็นคณุสมบตัขิองเจ้าหน้าทีส่รรพากรทีม่คีวามซือ่สตัย์สุจรติต่อองค์กร
และประชาชน	มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่	ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องข้อกฎหมาย	กฎระเบียบ	
แนวปฏิบัติของกรมสรรพากร	ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	จึงจ�าเป็นต้องสร้างความศรัทธาในการปฏิบัติงาน	
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พระราชด�ารัส	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วันที่	16	
กรกฎาคม	2518	“การจะท�างานให้มีประสิทธิผลและให้ด�าเนินการไปได้โดยราบรื่นนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งจะ
ต้องท�าด้วยความรบัผดิชอบอย่างสงูไม่บดิเบยีนข้อเทจ็จริงไม่บดิเบยีนจดุประสงค์ทีแ่ท้จรงิของงานส�าคญั
ที่สุดต้องเข้าใจความหมายของค�าว่า	“ความรับผิดชอบ”	ให้ถูกต้องตามนัยดังกล่าวแล้ว	ผู้ท่ีเข้าใจซึ่งใน
ความรบัผดิชอบจะส�านึกตระหนกัทันทีว่าความรบัผดิชอบ	คอืหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมายไว้ให้	จะหลกีเลีย่งไม่
ได้”	(ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	2555	:	ออนไลน์)
	 2.	ผลจาการทดสอบสมมตฐิาน	การทดสอบสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้เป็นการยนืยนัถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ	โดยก�าหนดตัวแปรอิสระทั้ง	3	ตัวแปร	
ได้แก่	ตัวแปรทางด้านภาวะผู้น�า	ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติและด้านประสิทธิภาพของกลไกใน
การตรวจสอบและถ่วงดุล	ว่าตัวแปรอิสระท้ังหมดดังกล่าว	เป็นตัวแปรที่สามารถน�าไปอธิบายถึงปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ตามกรอบแนวคิดการวิจัย	
ซึ่งถูกพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม	แนวคิดทฤษฎีของรัฐประศาสนศาสตร์	จากแนวคิดตัวแบบ
การน�านโยบายไปปฎิบัติ	โดย	วรเดช	จันทรศร	(2540	:	129-146	)	ได้พัฒนาเป็น	ตัวแบบเชิงบูรณาการ
(Integrated	Model)	ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่รวบรวมจากแนวคิด	ของทั้ง	5	ตัวแบบ	โดยมุ่งแสวงหา
ผลกระทบของตัวแปรต่าง	ๆ 	ที่มผีลต่อการน�านโยบายไปปฏิบตัิที่	ประสบความส�าเรจ็ทัง้ในมิตขิองผลผลติ	
ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ	ส่วนตัวแปรอิสระ	ที่น�ามาพิจารณา	ประกอบด้วย	4	ปัจจัย	คือ	
สมรรถนะขององค์กร	ประสทิธภิาพในการวางแผนและ	ควบคมุ	ภาวะผูน้�าและความร่วมมอื	และการเมือง
และการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนะชัย	เหลืองเพชรรัตน์	(2553)	ที่
ศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสืบสวน	
ในสังกัดต�ารวจภูธรภาค	6	พบว่ามีปัจจัย	1)	ด้านภาวะผู้น�าของผู้บังคับบัญชา	2)	ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน	3)	ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร	4)	ด้านก�าลงัพล	5)	ด้านขวัญก�าลงัใจ	6)	ด้านประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน	และ	7)	ด้านวิทยาการต�ารวจและเทคโนโลยี	
	 3.	ผลจาการทดสอบสมมตฐิาน	การทดสอบสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้เป็นการยนืยนัถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความศรทัธาของนกัธรุกิจต่อการปฏิบตังิานของเจ้ำหน้ำทีส่รรพำกร	โดยก�าหนดตวัแปรอิสระทัง้	4	ตวัแปร
ได้แก่	ตวัแปรด้านประสทิธภิาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุ	ด้านพฤตกิรรมของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฎบิติั	
ด้านประสทิธภิาพของการสือ่สารและด้านภาวะผูน้�า	ว่าตวัแปรอิสระท้ังหมดดงักล่าว	เป็นตวัแปรท่ีสามารถ
น�าไปอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของนักธุรกิจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร	
แสดงว่า	เมือ่เจ้าหน้าท่ีสรรพกรปฏบิตังิานท่ีดจีะส่งผลให้นกัธรุกจิเอกชนเกดิความศรทัธา	ท�าให้การท�างาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งตามกรอบ	ตัวแบบของ	Van	Meter	&	Van	Horn	(1975	:	4)	ความสัมพันธ์
ของปัจจัยทีม่ผีลต่อการปฏบิตัติามนโยบาย	ประกอบด้วยตวัแปรภายนอก	(External	Variables)	2	ตวัแปร	
ได้แก่	มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย	และทรัพยากร	ตัวแปรภายใน	(Internal	Variables)	4	
ตัวแปร	ได้แก่	การสื่อสารระหว่างองค์การและการบังคับใช้กฎหมาย	ลักษณะหน่วยงานท่ีนา	นโยบายไป
ปฏิบัติ	เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	และทัศนคติของผู้ปฎิบัติ	และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสร้อยเพชร	ลิสน	ิ(2555	:	65)	ศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษขีองส�านกังานสรรพากร
ภาค	6	ผลการวจิยั	พบว่า	คณุลกัษณะของเจ้าหน้าทีผู่มี้หน้าทีจ่ดัเกบ็ภาษอีากร	ภาวะผูน้�า	การตดิต่อสือ่สาร	
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วัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมอื่น	มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรของ
ส�านักงานสรรพากรภาค	6	

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล	วิจัยสามารถน�าข้อค้นพบดังกล่าวมาประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ
แนวทางการพฒันาเพือ่เพิม่ความศรทัธาของนกัธรุกจิทีมี่กจิต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจและเจ้าหน้าทีส่รรพากรได้ดงันี้
	 1.	เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ	
	 		 1.1	ด้านภาวะผูน้�า	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก	ดงันัน้	ภาวะผูน้�าเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิความ
ศรัทธาของนกัธรุกจิเอกชน	เนือ่งจากภาวะผูน้�าได้รบัการพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบหนึง่ของความส�าเรจ็ต่อ
การด�าเนนิการขององค์กร	ในการบรหิารงานระบบราชการท่ีมีกฎระเบียบ	ผูบั้งคบับัญชาหรอืผูน้�าในองค์กรท่ี
จะต้องสามารถรวมพลงัชกัจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบัตงิานรวมใจกนัเป็นหนึง่เดยีว	ในการบรกิารประชาชน	
โดยส่งเสรมิให้ผูใ้ต้บังคบับัญชามส่ีวนร่วมในการบริหารงาน	ผูบั้งคับบัญชาต้องมีภาวะผูน้�า	มวิีสยัทัศน์	
	 		 1.2	ด้านพฤตกิรรมของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฎบัิต	ิมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก	ดงันัน้ผูบ้งัคบับญัชาควรส่งเสรมิ
ให้เจ้าหน้าทีม่คีวามรูท้นัสมยั	มใีจรักบรกิาร	ซือ่สตัย์	มคีณุธรรม	ยตุธิรรม	มมีนษุย์สมัพนัธ์	ความรบัผดิชอบ	
คดิสร้างสรรค์	เสยีสละอทุศิตัว	พฒันาตนเองต่อเนือ่ง	และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่	ๆ	ได้
	 		 1.3	ด้านประสทิธภิาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุ	มคีวามสมัพันธ์ทางบวก	ดงัน้ันต้อง
ให้ความส�าคญักบัภาคประชาชน	หน่วยงานต่างๆเข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	อาทิ	
ชมุชน	ก�านลั	ผูใ้หญ่บ้าน	นสิติ	นกัศกึษานักหนงัสอืพิมพ์	สือ่มวลชน	คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตแห่งชาต	ิส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	เป็นต้น
	 		 1.4	ด้านการสือ่สาร	มคีวามสมัพนัธ์ทางลบต่อความศรทัธาของนกัธรุกจิเอกชน	ทัง้นี	้อาจเป็น
เพราะว่า	การส่ือสารในสถานทีต่�ารวจ	มกีารสือ่สารแบบเป็นทางการมากท่ีสดุ	คอื	การส่ือสารเป็นไปตามสาย
บงัคบับญัชา	ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎกีารบรหิารงานองค์การแบบระบบราชการ	(Theory	of	Bureaucracy)	
ของแมก็ซ์เวเบอร์	(Max	Weber.	1974	:	125)	ทีก่ล่าวว่า	การบรหิารงานท่ีใช้ระบบราชการในองค์การของรฐั
เป็นการบรหิารงานแบบรวมศนูย์เป็นไปตามระบบระเบียบท่ีวางไว้	และมกีารใช้อ�านาจหน้าท่ีการบังคับบัญชา
ตามขั้นตอน	การสื่อสารในองค์การท่ีใช้ระบบน้ีจะเป็นแนวดิ่งจากบนลงล่างตามสายงานการบังคับบัญชา	
ผูบ้รหิารสงูสดุมอี�านาจการบงัคบับญัชาไล่เรยีงกนัลงมาตามล�าดบัช้ัน	ควรให้ความส�าคญักับการสือ่สารแบบ
ไม่เป็นทางการ	เพือ่เป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีด	ีและหาวิธกีารทีจ่ะเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางอ่ืนเพิม่เตมิที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์การสือ่สาร	เพือ่ให้ข่าวสารแพร่ได้อย่างท่ัวถงึและรวดเร็ว	สามารถเข้าถงึผูร้บัสารได้
ง่ายโดยทีผู่ร้บัสารไม่เกดิความล�าบากหรอืจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเปิดรบัสือ่หรอืสาร	โดยอาจ
จะน�าเอาสือ่	หรอืเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตดิต่อสือ่สารภายใน	เช่น	ระบบ	intranet	electronic	mail	(e-mail)	
ประกาศเสยีงตามสาย	เป็นต้น

2.	เจ้ำหน้ำทีส่รรพำกร	
  	 1.1	ด้านประสทิธภิาพของกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุ	มคีวามสมัพันธ์ทางบวก	จงึต้องให้
ความส�าคญักบัภาคประชาชน	หน่วยงานต่างๆเข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ	ทัง้ภาครัฐและเอกชนและที่
ส�าคญัคือใช้เทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบด้านการเงนิ	ด้านภาษ	ีใช้ระบบออนไลน์ตรวจสอบ
ข้อมูล	ในการให้บรกิารแบบone	stop	service	
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	 		 1.2	ด้านพฤตกิรรมของเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบัิต	ิมีความสมัพันธ์ทางบวก	จ�าเป็นยิง่เจ้าหน้าท่ีสรรพากร
ทีจ่ะต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน	มคีวามเข้าใจในกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงานของกรมสรรพากรเชื่อมโยงไปยังผู้เสียภาษีท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร	และ	มี
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศให้รู้เท่าทันความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
เช่นกัน	ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เสียภาษีคาดหวังจากเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้
	 		 1.3	ด้านการสือ่สาร	มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความศรทัธาของนักธรุกจิเอกชน	ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่า	การสือ่สารในสรรพากรให้ความส�าคญักับการสือ่สารแบบทางการและไม่เป็นทางการ	วธิกีารทีจ่ะ
เผยแพร่ข่าวสารในช่องทางอืน่เพิม่เตมิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์การสือ่สาร	เพ่ือให้ข่าวสารแพร่ได้อย่างทัว่
ถงึและรวดเร็ว	สามารถเข้าถงึผูร้บัสารได้ง่าย	เช่น	ระบบ	intranet	electronic	mail	(e-mail)	จดหมาย	เป็นต้น	
และหน่วยจัดเกบ็ภาษคีวรตระหนกัถึงการให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูเ้สยีภาษใีนบทบาทหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่
จัดเก็บภาษีในเรื่องของการประเมินเรียกเก็บภาษี	รวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี	ให้เกิดความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกรมสรรพากร	ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายภาษีอากร
	 		 1.4	ด้านภาวะผูน้�า	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก	ข้อค้นพบดงักล่าวยืนยันได้ว่า	ภาวะผูน้�า	เป็นสิง่ส�าคญั
ทีจ่ะท�าให้เกดิความศรัทธาของนกัธุรกจิเอกชน	เนือ่งจากภาวะผูน้�าต้องมคุีณลกัษณะ	ทางกาย	สตปัิญญา	มี
วสิยัทศัน์	มีทกัษะ	มคีวามคดิสร้างสรรค์	ฉลาด	ทีมี่จติสาธารณะ	มคีณุธรรมจรยิธรรม	
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