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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่               
เข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่ม
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ภาษีอากร ของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่1 กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูป้ระกอบการรายใหม่จ  านวน 305 ราย โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจากผูป้ระกอบการท่ี                   
จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ปีภาษี 2555   

การศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ สมคัรใจท่ีจะเสียภาษี คิดเป็นร้อยละ 75.4 และไม่พบผู ้             
ไม่สมคัรใจเสียภาษีเลย การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์กร (ประเภทของผูป้ระกอบการ 
ลกัษณะการประกอบกิจการ รายไดต่้อเดือน ) ความรู้ความเขา้ใจในการเก็บภาษีอากร ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ทศันคติในการให้บริการจดัเก็บภาษีอากร และการสมคัรใจเขา้สู่ระบบ
ส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจ
และติดตามธุรกิจนอกระบบคือ รายได้ต่อเดือน ซ่ึงจากการทดสอบพบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้            
ต่อเดือนมากจะสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบมากวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้
ต่อเดือนน้อยกวา่ และผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการเก็บภาษีอากรมากจะสมคัรใจเขา้สู่
ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบมากว่าผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บ             
ภาษีอากรน้อยกว่า เป็นเพราะว่าผู ้ประกอบการรับรู้และเข้าใจในการเก็บภาษีอากรว่าจะเกิด
ผลประโยชน์อยา่งไรกบัการพฒันาประเทศชาติ  และทราบถึงวธีิการช าระภาษีอากร จึงท าใหเ้กิดความ                       
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ตระหนกัท่ีจะยินยอมในการเสียภาษีอากร และสามารถช าระภาษีอากรไดง่้ายเน่ืองจากเขา้ใจในวธีิการ
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ABSTRACT 

The present study aimed to analyze the factors contributing to the increased number of new 
entrepreneurs that entered the Non-compliance Business Investigation and Tracking System under 
supervision of Chiang Mai Area Revenue Office 1 and to gain an insight into problems and 
obstacles in this Office’s attempt to increase the number of new entrepreneurs for taxation.  The 
needed information was collected from purposively identified 305 samples of new entrepreneurs 
that registered with the Department of Business Development under the Ministry of Finance in 2012 
tax year. 

The study found that most entrepreneurs willingly paid their tax obligations (75.4 %) and none 
indicated they were not willing to do. A test was performed on the relationship between the new 
entrepreneurs’ decision to enter the Non-compliance Business Investigation and Tracking System 
and such factors as organizational features (enterprise category, business nature, and monthly 
income), knowledge and understanding about taxation, opinion regarding taxation, and viewpoint 
concerning tax filing services.  It was found that monthly business income was a determinant for 
entering the Non-compliance Business Investigation and Tracking System as the high income 
enterprises tended to enter the System at will more than their low income counterpart.  Knowledge 
and understanding of entrepreneurs about taxation were also an important factor as those having 
more knowledge and understanding appeared to enter the System proportionally more than              
those otherwise.   The knowledge and understanding about tax revenue to be used for the benefit of                              
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national development and about the tax filing system will make the entrepreneurs recognize their 

duty to pay the assessed taxes willingly and also enable them to proceed easily in the tax filing 

system. 
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