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แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี1
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา หาแนวทางส่ งเสริ ม และ
ประเมินแนวทางส่งเสริมในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่
1 การศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษี แบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1
การศึกษาปัญหาการรับจดทะเบียนประชากร คือ เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์และ
เจ้าหน้าที่รับเสียภาษีจานวน12 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาและตีความตามกรอบแนวคิด ตอนที่ 2 ปัญหาการรับจดทะเบียน
ของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ กลุ่มประชากร คือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์ จานวน 138 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้โปรแกรม
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง "แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี" ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สถิติสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การ
กาหนดแนวทางเสริมสร้างการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์และการ
จัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีเป็นการระดมความคิดของกลุ่มเป้าหมายแล้ว
วิเ คราะห์ เชิ ง เนื้อ หาโดยการจัด กลุ่ ม ข้อ มูล แล้ ว สรุ ปผลและสั งเคราะห์ เป็ น แนวทาง
เสริมสร้างการเสียภาษีและระยะที่ 3 การประเมินแนวทางเสริมสร้างการเสียภาษี เป็น
การประเมินแนวทางเสริมสร้างการเสียภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบเจาะจง จานวน
10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า
1. การศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ตามการดาเนินงานการรับ
เสี ย ภาษี ขององค์ การบริ ห ารส่ วนต าบล อาเภอประจั กษ์ ศิ ลปาคม จังหวัด อุ ดรธานี
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. การกาหนดแนวทางเสริมสร้างการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลจากการศึกษาได้แนวทางเสริมสร้าง
การเสียภาษี 2 แนวทาง 4 โครงการ ได้แก่ แนวทางที่ 1 การส่งเสริมเจตคติต่อการจด
ทะเบียนพาณิชย์และความสานึกในหน้าที่การเสียภาษีของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
2 โครงการ คือ โครงการรู้หลักภาษีมีกิจการและโครงการสานึกในหน้าที่เสียภาษีคืน
ท้องถิ่นและแนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้า ที่
ทะเบียนพาณิ ชย์ ประกอบด้วย 2 โครงการ คื อ โครงการอบต.ยิ้ม รับกั บทุก ปัญหา
ท้องถิ่นและโครงการรู้ก่อน รู้ไว้ ประชาสัมพันธ์ไกลทั่วอาเภอ
3. การประเมินแนวทางเสริมสร้างการเสียภาษีขององค์การบริ หารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก
จากผลการวิจัยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากนั้น สามารถนาไปเป็น
ข้อมูล สาหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนางานเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการกาหนดนโยบายและกาหนดกิจกรรมพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมากขึ้น พัฒนางานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ การ
รับเสียภาษีให้เกิดประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น และสามารถนาผลการวิจยั มาประกอบการ
วางแผนในการพัฒนางานภาษีท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ท้องถิ่นต่อไป
คาสาคัญ: การเสริมสร้าง, การเสียภาษี, ทะเบียนพาณิชย์

Abstract
The purposes of this research were to study the problems and
promote the rate of tax and the taxation of Subdistrict Administration
Organizations of Prachaksinlapakhom District Udon Thani Province. The
research was divided into 3 phases. The research results were found that:
Phase 1 was to study on problems in the tax payment and the
taxation of Subdistrict Administration Organization Prachaksinlapakhom
District, Udon Thani Province. This phase was divided into 2 steps : Step
1 was to study problems on the registration of the entrepreneurs and tax
payment. Step 2 was to study the problems of the registration of the
operators registered. The result were found overall at the high level.
When considering they were found at the high level. In all aspects the
public relations was found are first priority and the last was the personal
aspect.
Phase 2 was to identify a guidelines reinforce the taxability of
entrepreneurs, commercial registration and taxation authorities of tax
collection. The results of the study reinforce the taxpayer's
entrepreneurial commercial registration and taxation authorities of
imposing 2 ways: 1) The 4 projects to reinforce attitudes towards
commercial registration and sense of duty, Taxation of enterprises.
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The project consists of core knowledge of tax affairs and the sense of
duty and local tax returns, 2) The development of human resources and
public relations officer of the commercial project consisting of Subdistrict
Administration Organization in accordance with all the local knowledge
and the know before the press, far across the district.
Phase 3 was to evaluate of the strengthening of the tax
administration of the Prachaksinlapakhom District Udon Thani Province.
Overall, was found at the high level. When considering the high level in
all aspects, the accuracy, the possibility the appropriateness and utility
were found in order.
Keywords: Strengthening, Tax, Commercial.

บทนา
การปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด ระบบการปกครอง
ภายในประเทศไทยเริ่ ม มีขึ้ น ตั้ งแต่ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
พระองค์ทรงมีพระราชดาริให้จัดตั้ งสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2440 โดย
การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามลาดับจนถึงปัจจุบัน
ด้วยแนวความคิดในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารกันเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์
กันอย่างมากกับแนวคิดการกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) หลักการ
กระจายอานาจปกครองนี้มีเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถกระทากิจกรรมต่างๆ โดยมีความเป็น
อิสระปลอดจากการชี้นาจากรัฐบาล มีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของ
พลเมือ งท้อ งถิ่น ได้ถู ก ต้อ งและตรงกับ ความต้ องการของประชาชน แต่ ทั้งนี้ ในด้ า น
นโยบายที่สาคัญๆ รัฐสงวนอานาจไว้ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายสาธารณะ
ที่สาคัญ การเงินการคลัง นโยบายในการป้องกันประเทศ เพื่อความมีอธิปไตยเหนือ
ดินแดน เป็นต้น ดังนั้นหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งใน
การที่จะดาเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคง
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ต้องเอกสิทธิ์ในการควบคุมเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และความมั่นคงของชาติเอาไว้ มิฉะนั้นต่างก็อยากจะแยกความเป็นอิสระซึ่งยากแก่การ
ปกครองและควบคุม (ภัชภิชา เกิดจันทึก, 2552: 2)
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองตนเอง (Local Self
Government) ทาหน้าที่บริหารทรัพยากรภายในท้องถิ่น ดูแลและบาบัดทุกข์บารุงสุข
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลยังมีอานาจในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น
และยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นประจาทุกปี รายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลประกอบด้วยสี่ส่วน ส่วนแรกคือ ภาษีท้องถิ่น ส่วนที่สองคือ รายได้ที่ไม่ใช่
ภาษีอากร ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้
เบ็ดเตล็ด ส่วนที่สาม คือ ภาษีแบ่ง ซึ่งเก็บจากภาษีที่ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองท้ อ งถิ่ น และส่ ว นสี่ คื อ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลแบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว นคื อ
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การจด
ทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 ได้ถ่ายโอนอานาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ สาหรับพาณิชย์กิจ
ทุ ก ประเภทที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น ผู้ มี อ านาจรั บ จดทะเบี ย นให้ แ ก่ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลทั่วประเทศเป็นสานักงานทะเบียนพาณิชย์รับจดทะเบียนพาณิชย์ใน
เขตท้องที่รับผิดชอบ เพื่อให้การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ
กระจายอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ่ายโอนภารกิจ งาน
จดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นพาณิ ช ย์ พ.ศ. 2499 ให้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล ค่าธรรมเนียม
ที่เรี ยกเก็บจากการจดทะเบีย นพาณิชย์ ให้เ ป็นรายได้ของท้อ งถิ่น นั้นๆ แต่ ที่ผ่า นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถพึ่งพา
ตนเองในด้านการคลัง เนื่องจากในทางปฏิบัติพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเกือบทุก
แห่งมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่สม่าเสมอและถือได้ ว่ามี
ระดับการพัฒนาที่ไม่แน่นอน (ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553)
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ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการเสียภาษีของผู้ประกอบการ
กับการรับชาระภาษีและการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม
ต่อผู้เสียภาษี ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสรุปแนวทางการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์และเสียภาษีกับเจ้าหน้าที่ผู้รับเสียภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอาเภอประจั กษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี การจัดเก็ บ
รายได้ที่ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจัดเก็บภาษีรายได้อย่างเต็มที่เพียงพอ
มีการบริหารจัดการที่ดีจนกระทั่งเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ใน
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่ อ หาแนวทางส่ งเสริ ม การเสี ย ภาษี ข องผู้ ป ระกอบการที่ จ ดทะเบี ย น
พาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อประเมินแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีจากการจดทะเบียนพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ได้จาแนกการศึกษาเป็น 3 ระยะ ในแต่ละระยะมีขอบเขต
การวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัญหาการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ เป็นการศึกษาสภาพ
และขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีขอบเขตด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์และ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี จานวน 12 คน
1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย
1.2.1 ในการศึกษาครั้ งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี
1.2.2 ผลกระทบจากปัญหาของผู้ประกอบการที่มาจดทะเบียน
พาณิชย์ไม่เข้าใจในขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษี การเตรียมเอกสารประกอบที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์และระยะเวลาในการ
จดทะเบียนพาณิชย์หรือข้อจากัดอื่นๆ
1.2.3 รูปแบบการปรับปรุงและแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้
จัดเก็บภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
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1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ ะท าการศึ ก ษาเฉพาะในส านั ก งานองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ตอนที่ 2 ปัญหาการรับจดทะเบียนของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์
เป็นการศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ในการจดทะเบียนพาณิชย์และการเสียภาษีของ
ผู้ประกอบการในองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีขอบเขตด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนพาณิชย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จานวน
138 คน ในแต่ละตาบล ดังนี้
2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย
2.2.1 ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะการเสี ย ภาษี ข อง
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์กับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
2.2.2 ผลกระทบจากปัญหาเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ไม่
มีความรู้หรือไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์เป็นปัญหาด้านบุคลากร ไม่มีสื่อ
หรือเอกสารแนะนาในการจดทะเบียนพาณิชย์สาหรับประชาชน ไม่แนะนาขั้นตอนการ
จดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ประชาชนเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษี
และขาดการประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง การช าระภาษี ต่ อ ประชาชนเป็ น ปั ญ หาด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์
2.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะท าการศึ ก ษาเฉพาะผู้ ป ระกอบการที่ จ ด
ทะเบียนพาณิชย์ อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ระยะที่ 2 การกาหนดแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี
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การศึกษาในระยะที่ 2 เป็นการระดมความคิด (Focus Group) ของ
กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ หาแนวทางส่ งเสริ ม การเสี ย ภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนาปัญหาและข้อมูลการรับจดทะเบียน
พาณิชย์ของเจ้าหน้าที่ในระยะที่ 1 ตอนที่ 1 และปัญหาขั้นตอนในการดาเนินการของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจดทะเบีย นพาณิชย์และการเสียภาษีในระยะที่ 1 ตอนที่ 2
มาก าหนดเป็ นแนวทางส่งเสริม การเสี ยภาษี ขององค์ก ารบริ หารส่ว นต าบล อาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีขอบเขตด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึกษาระยะที่ 2 การกาหนดแนวทางส่งเสริมการ
เสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้
จัด เก็บ ภาษี องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอประจั กษ์ ศิ ล ปาคม จั งหวั ด อุ ดรธานี
เป็ น การหาแนวทางร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาและหาวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การเสี ย ภาษี ข อง
ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ร่วมกับการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย
รู ป แบบการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม และแนวทางร่ ว มกั น แก้ ไ ข
ปัญหาการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ
ภาษีในองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห าร
จัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
2.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาเฉพาะสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์และผู้ประกอบการที่เปิดกิจการใหม่หรือ
ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ระยะที่ 3 การประเมินแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี
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การศึกษาในระยะที่ 3 เป็นการประเมินแนวทางส่งเสริมการเสีย
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนา
ข้อมูลจากการระดมความคิด ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกาหนดแนวทางส่งเสริมการเสีย
ภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ร่วมกับการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้
จัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ใน
ระยะที่ 2 มาเป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งมีขอบเขตด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึก ษาระยะที่ 3 เป็น การประเมิน การแนวทาง
ส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์องค์การ
บริหารส่วนตาบลอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
10 คน จากการเลือกแบบเจาะจง
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย
แนวทางการเสริมสร้างพัฒนาการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการที่
จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผจู้ ัดเก็บภาษีจากการประเมินแนวทางการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการเสียภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาเฉพาะสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ ในอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
ภาษีท้องถิ่น แนวคิดในการบริหารภาษีท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์กรมสรรพากรและการพัฒนาฐานภาษี สภาพทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี การประเมิน
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แนวทางและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปนิษฐา รักธรรรม (2548) ได้ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,สุกัญญา สันป่าแก้ว (2551) ได้ศึกษาปัญหา และแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน, อรรถพล กันทะเนตร (2553) ได้ศึกษาการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร, Miyamoto (2011)
วิท ยานิ พนธ์ นี้ ศึ กษาภาษี ของสิ น ค้า โภคภั ณฑ์ แ ละภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ คคล โดยท าการ
วิเ คราะห์ ว่ า รั ฐ บาลก าหนดอั ต ราภาษี สิ น ค้ า ของพวกเขาและตอบสนองต่ อ รั ฐ อื่ น ๆ
อย่า งไรและJose and Bedoya (2012) ท าการวิ จัยเกี่ย วกั บประเทศเปรู ผ่า น
กระบวนการที่สาคัญในการปฏิรูประบบภาษีเหมืองแร่ที่มุ่งเน้นไปที่ความสมดุลระหว่าง
สองเป้าหมายที่ขัดแย้งกันชัดเจน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน
เพื่อศึก ษาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีปัญ หาด้านการจดทะเบีย น
พาณิชย์กับเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ดังกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้
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ปัญ หาในการเสีย ภาษีแ ละการ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล อ าเภอประจั ก ษ์ 1.
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
1.
2.

1.ปัญหาการจดทะเบียนของ
ผู้ประกอบการ
2.ปัญหาการจดทะเบียนของ
เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์

ก าหนดแนวทางส่ ง เสริ ม การเสี ย
ภ า ษี ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ จ ด
ทะเบี ย นพาณิ ช ย์ แ ละการจั ด เก็ บ
ภาษี ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั ด เก็ บ ภาษี
องค์ก ารบริหารส่วนตาบล อ าเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

แนวทางการส่ ง เสริ ม การเสี ย
ภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด อุด รธานี ตามมาตรฐาน
ด้าน
- ความเหมาะสม ( Propriety
Standards)
-มาตรฐานด้ า นความถู ก ต้ อ ง
ค ร อ บ ค ลุ ม ( Accuracy
Standards)
- มาตรฐานด้ า นความเป็ น ไปได้
(Feasibility Standards)
- มาตรฐานความเป็นประโยชน์
(Utility Standards)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัญหาการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ
เป็นผลกระทบจากปัญหาของผู้ประกอบการที่มาทาการจดทะเบียน
พาณิชย์ไม่เข้าใจในขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษี การเตรียมเอกสารประกอบที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ระยะเวลาในการจด
ทะเบียนพาณิชย์และความสานึกในหน้าทีการเสียภาษีของท้องถิ่นของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หรือข้อจากัดอื่นๆ เป็นการศึกษาสภาพและขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการ
[37]

วารสารสังคมศาสตร์ นิตริ ัฐศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
รับจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งมีวิธีดาเนินการและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แนวค าถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผลกระทบจากปัญหาของผู้ประกอบการที่มาทา
การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ไ ม่ เ ข้ า ใจในขั้ น ตอนการจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษี การเตรียมเอกสารประกอบที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
และระยะเวลาในการจดทะเบียนพาณิชย์หรือข้อจากัดอื่นๆ
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก ข้ อมู ล เชิ งคุณ ภาพที่ ได้ จ ากการการสั มภาษณ์ เ ชิงลึ กน าไป
จาแนกจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นและตีความตามกรอบแนวคิด เอกสารที่
เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา ขอบเขตการวิจัย วัตถุประสงค์และ ข้อค้นพบในตอนที่ 1 ที่
สาคัญมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาแนวการมีส่วนร่วมการเสียภาษีของผู้ประกอบการ
ที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ ในตอนที่ 2 ต่อไป
ตอนที่ 2 ปัญหาการรับจดทะเบียนของเจ้าหน้าที่รั บจดทะเบียนพาณิชย์
เป็นผลกระทบจากปัญหาเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ไม่มีความรู้หรือไม่ผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ไม่มีสื่อหรือเอกสารแนะนาในการจดทะเบียนพาณิชย์
สาหรับ ประชาชนและขาดการประชาสั ม พั นธ์ แ จ้งการชาระภาษี ต่ อประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีวิธีดาเนินการ
ศึกษา ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ชุด
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2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อ มูล ผู้ วิจัยด าเนินการเก็ บรวบรวมข้อ มูลด้ว ย
ตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ด รธานี ถึ งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในอ าเภอประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม จั งหวั ด
อุดรธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมหนังสือขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ถึ ง ผู้ ป ระกอบการที่ จ ดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ กั บ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 3 ตาบล ในอาเภอประจักษ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จานวน 138 ฉบับ
2.3 ผู้วิจัยติดตามด้วยตนเองสาหรับแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืน
โดยการโทรศัพท์
2.4 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด 138 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิ จัย วิ เคราะห์ ข้อ มู ลโดยใช้ โปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์จากขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย เมื่อดาเนินการวิจัยแล้วนา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ รับจดทะเบียนพาณิชย์ในระยะที่ 1 ตอน
ที่ 1 และการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในระยะที่ 1 ตอนที่ 2
มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการหาแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจัก ษ์ศิ ลปาคม จั งหวัด อุด รธานี แล้ว นาเสนอผู้ เชี่ ยวชาญ เพื่ อหา
แนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาวิธีการส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการ ที่จด
ทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีในระยะที่ 2 ของการ
วิจัยต่อไป
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ระยะที่ 2 การกาหนดแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์
และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จั ดเก็ บภาษี องค์ การบริหารส่ วนตาบล อาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษาในระยะที่ 2 เป็นการระดมความคิด ของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์
ศิลปาคม จังหวั ดอุด รธานี โดยนาปั ญหาและข้อ มูลการรั บจดทะเบีย นพาณิชย์ ของ
เจ้าหน้าที่ในระยะที่ 1 ตอนที่ 1 และปัญหาขั้นตอนในการดาเนินการของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์และการเสียภาษีในระยะที่ 1 ตอนที่ 2 มากาหนดเป็น
แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใช้ การวิจัยในระยะที่ 2 เป็น การระดมความคิด ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์แ ละการจัด เก็ บภาษี ของเจ้ าหน้า ที่ผู้ จัด เก็บ ภาษีอ งค์ การบริ หารส่ วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร,
การประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านความสานึกในหน้าที่ การเสียภาษีของท้องถิ่นของผู้มี
หน้าที่เสียภาษี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของแนวทางการพัฒนาขั้นตอนการจด
ทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ข องผู้ ป ระกอบการและ ขั้ น ตอนการรั บ จดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ข อง
เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เพื่อทาหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการกาหนดแนวทางส่งเสริม
การเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
2.2 ผู้วิจัยนาแนวทางการพัฒนาการเสียภาษีของผู้ประกอบการ
ที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปพบผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการหาแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี โดยขอเรียนเชิญท่าน
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ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกลุ่มระดมความคิด ประชุม สนทนาและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.3 ผู้วิจัยวางแผนดาเนินการ โดยการกาหนดวัน เวลา สถานที่
อุปกรณ์สนาม เนื้อหาในการระดมความคิด และ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล การก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี
จากประเด็นเนื้อหา ความคิดเห็นที่ได้จากการระดมความคิด แล้ววิเคราะห์เชิงเนื้อหา
โดยการจัดกลุ่มข้อมูลแล้วสรุปผลและสังเคราะห์เป็นแนวทางส่งเสริ มการเสียภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ระยะที่ 3 การประเมินแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษาในระยะที่ 3 เป็นการประเมินแนวทางส่งเสริมการเสียภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนาข้อมูล
จากการระดมความคิด (Focus Group) ของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาการเสียภาษีและหาวิธีการส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนพาณิชย์ร่วมกับการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในระยะที่ 2 มาเป็นแนวทางในการ
ประเมิน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก ารประเมิ น ในระยะที่ 3 เป็ น แบบประเมิ น แนวทาง
ส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานีใน 4 ประเด็น ได้แก่ ความเหมาะสม ความถูกต้องครอบคลุม ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของแนวทางส่งเสริมการเสียภาษี
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ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งแบ่งเป็น 4
มาตรฐาน (พนายุทธ เชยบาล, 2550: 60) ได้แก่ มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety
Standards) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) มาตรฐานด้าน
ความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) และมาตรฐานความเป็น ประโยชน์ (Utility
Standards) โดยแบบประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง อุปสรรคในการเสียภาษี อยู่ในระดับมากที่ สุด
ระดับ 4 หมายถึง อุปสรรคในการเสียภาษี อยู่ในระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง อุปสรรค
ในการเสียภาษี อยู่ในระดับกลาง ระดับ 2 หมายถึง อุปสรรคในการเสียภาษี อยู่ใน
ระดับน้อย ระดับ 1 หมายถึง อุปสรรคในการเสียภาษี อยู่ในระดับน้อยที่สุด และมีข้อ
คาถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี เพื่อทาหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการประเมินแนวทางส่งเสริมการ
เสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
2.2 ผู้วิจัยนาแนวทางส่งเสริมการเสียภาษี ของผู้ประกอบการที่จ ด
ทะเบี ย นพาณิ ชย์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้จั ด เก็ บ ภาษี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปพบผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อความอนุเคราะห์ในการประเมินแนวทางการพัฒนาขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
ของผู้ประกอบการและขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน
พาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
ถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม และความเป็ น ประโยชน์ ของแนวทางส่ งเสริ ม การเสี ย ภาษี ข อง
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ หาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อปัจจัยด้านความเหมาะสม ความถูกต้อง
[42]

วารสารสังคมศาสตร์ นิตริ ัฐศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ครอบคลุม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาการเสียภาษี
ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจยั ตามลาดับดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ตอนที่ 1 ปัญหาการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ เป็นการศึกษาสภาพ
และขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จากเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จานวน
12 คน และนามาสังเคราะห์ประเด็นเนื้อหาตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งพบว่า
กลุ่มเป้าหมายได้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยสรุปเป็น 5 ด้าน คือ
1. ด้านการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คณะกรรมการส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่ ทะเบียนพาณิชย์ ควรดาเนินการ
ร่วมกันกาหนดนโยบายและการวางแผนในการจัดทาหลักสูตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ มีการพัฒนาขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์
2. ด้านประสบการณ์ในการทางานของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน
พาณิชย์ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ชุ มชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
3. ด้านการสร้างความสานึกในหน้าที่เสียภาษีของท้องถิ่นของผู้มี
หน้าที่เสียภาษี พบว่าเจ้าหน้าที่ควรให้คาปรึกษา คาแนะนาในระเบียบ ขั้นตอนและ
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การดาเนินการในการจดทะเบีย นพาณิชย์ แสดงกาหนดการในการปฏิบัติ งานหรื อ
ดาเนินการที่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่มีการจัดลาดับการให้บริการและอานวยความสะดวก
กับประชาชนอย่างเสมอภาค
4. ด้ า นการพั ฒ นางานทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ด้ า นสื่ อ และการ
ประชาสัมพันธ์ พบว่าควรจัดหาสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ทันสมัย
และเหมาะสม ให้เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน
5. ด้านการวัดผลและประเมินผลความสานึกในหน้าที่เสียภาษี
ของท้องถิ่นของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์
เพื่อกาหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ตอนที่ 2 ปัญหาการรับจดทะเบียนของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ มี
ผลการศึกษาปัญหา ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาปัญ หาในการเสี ย ภาษี แ ละการจั ด เก็บ ภาษี ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการตอบ
แบบสอบถามจากประชากรจานวน 138 คน โดยมี สถานภาพเป็นเพศชาย 71 คน
(ร้อยละ 51.45) และเพศหญิง 67 คน (ร้อยละ 48.55) ส่วนมากมีอายุระหว่าง 21 - 30
ปี (ร้ อ ยละ 55.07) มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปวส.หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา (ร้ อ ยละ 48.55)
เป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นโดยเฉลี่ ย ระหว่ า ง 3,000 - 5,900 บาท
(ร้อยละ 68.84)
2. สภาพการรับ เสี ย ภาษี ขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล อ าเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ตามการดาเนิ นงานการรับเสียภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มี 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร
และด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( μ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ านอยู่ใ นระดับ มากทุก ด้า น ด้ านที่มี ค่ าเฉลี่ ย มากเป็น อั นดั บแรก คือ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ (μ = 3.73) และลาดับสุดท้ายคือ ด้านบุคลากร (μ = 3.72)
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ระยะที่ 2 การกาหนดแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การก าหนดแนวทางส่ งเสริ ม การเสี ย ภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยการระดมความคิด ของกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งได้แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปา
คม จังหวัดอุดรธานี เป็น 2 แนวทาง 4 โครงการ ดังนี้
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมเจตคติต่อการจดทะเบียนพาณิชย์และ
ความสานึกในหน้าที่การเสียภาษีของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ
โครงการรู้หลักภาษีมีกิจการและโครงการสานึกในหน้าที่เสียภาษีคืนท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การพั ฒ นาบุ ค ลากรและการประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการอบต.ยิ้มรับกับทุก
ปัญหาท้องถิ่นและโครงการรู้ก่อน รู้ไว้ ประชาสัมพันธ์ไกลทั่วอาเภอ
ระยะที่ 3 การประเมินแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี
การดาเนินการในระยะที่ 3 เป็นการประเมินแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบีย นพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี โดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม ความเป็นประโยชน์
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 คน ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง
ครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ของแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการ
ที่จดทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( μ =
4.17) เมื่อพิจารณเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความถูกต้องครอบคลุม
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ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นประโยชน์ (μ = 4.28, 4.20,
4.18 และ 4.02 ตามลาดับ)

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์แ ละการจัด เก็ บภาษี ของเจ้ าหน้า ที่ผู้ จัด เก็บ ภาษีอ งค์ การบริ หารส่ วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น คณะกรรมการส่วนการ
คลังและเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนพาณิชย์และการเสียภาษีของผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของส่วนการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี รวมถึง
เป็นการประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าหน้าที่รับเสีย
ภาษี ทางด้านบุคลากรและด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นการประเมินถึงความ
ส านึ ก ในหน้ า ที่ เ สี ย ภาษี ข องท้ อ งถิ่ น ของผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี คื อ ผู้ ป ระกอบการหรื อ
ประชาชนที่ประกอบกิจการทั้งรายเก่าและกาลังเปิดกิ จการใหม่ เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านทะเบียนพาณิชย์และการเสียภาษีมีความเหมาะสม ถูกต้องครอบคลุม เป็นไปได้
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของปนิษฐา รักธรรรม (2548) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีใน
ระดับ มาก ปัญหาที่พบมาก คื อ ปัญ หาด้า นฐานข้อมูล ที่จาเป็นต้อ งใช้ป ระกอบการ
จัดเก็บภาษี
กกกก 2. การกาหนดแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จานวน 2 แนวทาง ประกอบด้วย แนว
ทางการส่งเสริมเจตคติต่อการจดทะเบียนพาณิชย์และความสานึกในหน้าที่การเสียภาษี
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ของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการรู้หลักภาษีมีกิจการและ
โครงการส านึ ก ในหน้ า ที่ เ สี ย ภาษี คื น ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของNitecki
(2005) ได้ศึกษาเครื่องมือวัดเชิฟคอล มาใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการของ
สานักห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเยล (Yale University Library) เพื่อทราบถึงความ
คาดหวังของผู้รับบริการห้องสมุดและการรับรู้ต่อการให้บริการเฉพาะอย่างในห้องสมุด
และนาผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการบริการของห้องสมุดให้ดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สามารถยืนยันค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์ประกอบด้วย 2
โครงการคื อ โครงการอบต.ยิ้ ม รั บ กั บ ทุ ก ปั ญ หาท้ อ งถิ่ น และโครงการรู้ ก่ อ น รู้ ไ ว้
ประชาสัมพันธ์ไกลทั่วอาเภอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Palmgreen and Rayburn
(2007) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจใน
การชมโทรทัศน์ด้านการศึกษาในรัฐเคนตักกี้ ด้วยการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยวัดค่า
ความคาดหวังจากโทรทัศน์ว่ารายการโทรทัศน์จะให้การผ่อนคลายความเครียด
3. แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้า ที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
ถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม และความเป็ น ประโยชน์ ข องแนวทางส่ งเสริ ม การเสี ย ภาษี ข อง
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแนวทางส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่
จดทะเบียนพาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมา
นั้น ได้ ผ่า นการให้ ข้อมู ลที่ เป็ นจริงจากเจ้าหน้า ที่แ ละผู้ป ระกอบการที่ มีค วามรู้ และ
ประสบการณ์ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์และการเสียภาษี ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ทะเบีย นพาณิชย์ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่สนใจจะ
นาไปปรับเพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเสียภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชย์และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี จึงทาให้การประเมินในด้าน
ความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้องครอบคลุม และด้านความ
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เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นไปได้ที่แนวทางที่ได้นาเสนอมานี้ล้วนเป็นแนวทางที่
สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและสภาพบริบทของท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญจึงมองเห็นการนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างไม่ยุ่งยากและคุ้ มค่าต่อการดาเนินงาน คลอบคลุมตามภารกิจการบริหารงาน
ภาษีของท้องถิ่น
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