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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.   แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดีของอาดัม สมิท(Adam 
Smith) 

หลกัเกณฑ์ท่ีดีในการจดัเก็บภาษี อาดมั สมิท ไดว้างรากฐานเอาไวเ้ม่ือประมาณสองร้อยกวา่ปีมานั้น 
ไดมี้การวิวฒันาการข้ึนมาตามล าดบัจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงหลกัเกณฑ์ท่ีดีในการจดัเก็บภาษีนั้นพอจะสรุป
หลกัท่ีส าคญัไดด้งัน้ี (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2546) 

 1. หลักของความแน่นอน การบริหารการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพนั้ น
กฎหมายท่ีใช้ในการเก็บภาษีทุกประเภทจะตอ้งมีความแน่นอนและเป็นท่ีแจง้ชดัแกผูเ้สียภาษีทุกคน 
กล่าวคือ ในเร่ืองฐานภาษี อตัราภาษี ตลอดจนวนัเวลาและวธีิการท่ีจดัเก็บภาษีนั้น หากการจดัเก็บบาง
ประเภทขาดความแน่นอนหรือมีความก ากวม (arbitrary) แลว้จะท าให้การจดัเก็บท าไดล้  าบาก และ
อาจเป็นช่องทางก่อใหเ้กิดการทุจริตและก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษี 

นอกจากความแน่นอนในเร่ืองกล่าวมานั้น ยงัอาจจะใชห้ลกัของความแน่นอนครอบคลุมเก่ียวกบัการ
จดัเก็บภาษีในเร่ืออ่ืนๆ ต่อไปอีก เช่น ความแน่นอนในด้านภาระภาษี (certainty of incidence) ความ
แน่นอนของหน้ีภาษี (certainty of liability) ความแน่นอนในการท ารายได ้(fiscal marksmanship) และ
ความแน่นอนในการลดเงินไดข้องเอกชน 

  2.  หลกัของการประหยดั ระยะขอการบิหารการจดัเก็บภาษีท่ีดีนั้นภาษีอากรแต่ละ
ประเภทท่ีจดัเก็บจะตอ้งเป็นภาระแก่ผูเ้สียภาษีน้อยท่ีสุด และเสียค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีต ่าท่ีสุด
ดว้ย ทั้งน้ีเพราะวา่ทั้งภาระขอ้ยุง่ยากในการเสียภาษีและค่าใชจ่้ายในการบริหารการจดัเก็บนั้น มิไดก่้อ
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อะไรเพิ่มข้ึนแก่ผลผลิตของประเทศหากแต่เป็นการก่อให้เกิดการใชท้รัพยากรของสังคมไปในทางท่ี
สูญเปล่า 

  3.  หลกัของความเสมอภาค การจดัเก็บภาษีท่ีดีนั้นจะตอ้งก่อให้เกิดความยุติธรรม
หรือความเสมอภาคในหมู่ผูเ้สียภาษีทุกคน หลกัความยุติธรรมในการเก็บภาษีนั้นเป็นหวัใจส าคญัของ
ระบบภาษีท่ีดี การพิจารณาความเป็นธรรมนั้น เราจะตอ้งพิจารณาทั้งความเป็นธรรมเก่ียวกบัภาษีท่ี
จดัเก็บ และความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการจดัเก็บภาษีนั้น 

  4.  หลกัของการยอมรับ การบริหารการจดัเก็บภาษีอากรแต่ละประเภทจะท าให้ง่าย
ข้ึนถา้หากประชาชนให้ความร่วมมือในการเสียภาษี อย่างไรก็ตามการท่ีประชาชนจะยินดีให้ความ
ร่วมมือในการเสียภาษีนั้น ภาษีอากรทุกชนิดท่ีจะจดัเก็บจากประชาชนจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ดว้ย 

  5.  หลกัของการเป็นไปได ้ในทางปฏิบติั ในระบบภาษีท่ีดีนั้นภาษีอากรทุกประเภทท่ี
จะจดัเก็บจะตอ้งสามารถท าการบริหารการจดัเก็บได้ผลในทางปฏิบติั ภาษีอากรบางอย่าง แมจ้ะมี
เหตุผลดีในการทฤษฎี แต่ในทางปฏิบติัการจดัเก็บเป็นไปได้ยาก ภาษีนั้นจะถือเป็นภาษีท่ีดีไม่ได ้
ตวัอยา่งเช่น ภาษีการคา้ปลีก (retail sales taxes) หรือภาษีการใช้จ่าย (expenditure taxes) นั้น เป็นภาษี
ท่ีดีในทางทฤษฎี แต่ส าหรับประเทศท่ีดอ้ยพฒันาหรือก าลงัพฒันานั้นจะไม่สามารถเก็บภาษีดงักล่าว
อยา่งไดผ้ลในทางปฏิบติั ทั้งน้ีเพราะขาดระบบการจดบนัทึกและการตรวจสอบการเก็บภาษีท่ีดีพอ ใน
กรณีเช่นน้ีภาษีดงักล่าวก็จะถือวา่เป็นภาษีท่ีดี ส าหรับประเทศนั้นไม่ได ้

  6.  หลกัของการท ารายได ้ภาษีท่ีดีส าหรับรัฐบาลนั้นควรเป็นภาษีท่ีสามารถท ารายได้
ให้แก่รัฐบาลเป็นอยา่งดีดว้ย กล่าวคือเป็นภาษีท่ีมีฐานใหญ่ และฐานของภาษีขยายตวัไดร้วดเร็วตาม
ความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าให้รัฐบาลไดรั้บรายไดจ้ากภาษีอากรนั้นไดม้าก โดยท่ีไม่ตอ้ง
เพิ่มอตัราการจดัเก็บภาษีนั้น 

  7.  หลกัของความยืดหยุน่ ภาษีท่ีดีนั้นควรท่ีจะเป็นภาษีท่ีมีความยดืหยุน่และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูเ้สียภาษีไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในระบบกา้วหน้าใน
ขณะท่ีเศรษฐกิจก าลงัขยายตวั รายได้ของประชาชนเพิ่มข้ึน แต่อตัราภาษีท่ีจดัเก็บจะเพิ่มข้ึนเร็วกว่า
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ภาษีท่ีจะเก็บนั้นจะไปลดอตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดข้องประชาชนซ่ึงจะช่วยลดแรง
กดดนัของเงินเฟ้อไดม้าก ในกรณีตรงกนัขา้มในขณะท่ีเศรษฐกิจซบเซา รายไดข้องประชาชนจะลดลง 
อตัราภาษีท่ีเก็บจะลดลงในอตัราท่ีรวดเร็วกว่ารายได้ท่ีแสดง ซ่ึงจะช่วยลดความเดือนร้อนของผูเ้สีย
ภาษีและพอจะลดความซบเซาของเศรษฐกิจไดบ้า้ง 
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 2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานสรรพากรแนวใหม่ของกรมสรรพากร 

 2.2.1    แนวคิดเกีย่วกบัการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษีอากรเพือ่ฐานภาษีทีย่ัง่ยนื        
 1. แนวปฏิบติักรมสรรพากร เร่ืองการส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ เพื่อน า 

ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกระบบเขา้สู่ระบบภาษีอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม ด้วยความสมคัรใจ และเป็น
ปัจจุบนั (กรรมสรรพากร. ศูนยส์ ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ. 2553) 
 2. แน ว คิด ระบบการบ ริห ารก ารจัด เก็ บ ภ าษี ให้ ได้ต ามป ระม าณ ก าร
(กรมสรรพากร. ส านกัมาตรฐานในการจดัเก็บภาษีอากร. 2553) โดยการบริหารจดัเก็บภาษีอากรโดย
การก ากบัและติดตามประเมินผลการจดัเก็บภาษีอากรบริหารการเร่งรัดภาษีอากร 
 3. แนวคิดระบบการก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีอยา่งมีคุณภาพ โดยการบริหารการก ากบั
ดูแลธุรกิจท่ีมีขอ้มูลการเก็บภาษีตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า การก ากบัดูแลธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเสีย
ภาษี และธุรกิจท่ีมีแนวโน้มในการเสียภาษีไม่ถูกตอ้ง มีเจตนาในการหลีกเล่ียงภาษี ตลอดจนการ
ติดตามโครงการตามแผนคุม้ครองเศรษฐกิจของรัฐบาล 

1. แนวคิดการป้องกนัและปราบปรามผูท้  าลายระบบภาษีและหลีกเล่ียงภาษี โดยการ
เสริมสร้างความร่วมมือกบัผูต้รวจและรับรองบญัชี (T.A. และ C.P.A) และผูป้ระกอบการจดัท าบญัชี 
จดัระดบัความเช่ือมัน่ต่อผูต้รวจและรับรองบญัชี และก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจน 

2. จดัตั้งศูนยใ์หค้  าปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการรายใหม่  
3. ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการเสริมสร้างสังคม โดยการใช้

มาตรการภาษีในการสนบัสนุน 

  2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรโดยการพัฒนา ICT  
เชิงรุก 

กรมสรรพากรได้พฒันาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ การน าส่งเอกสาร การบนัทึกรับเอกสารการ
พิจารณาคืนภาษี บูรณาการระบบฐานขอ้มูลโดยให้มีการพฒันาระบบขอ้มูลสัญญาและขอ้ตกลงของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรส่วนทอ้งถ่ิน การพฒันาระบบประมวลผลขอ้มูลของคณะ
บุคคล การพฒันาระบบติดตามผูย้ืน่แบบและไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษี การพฒันาระบบภาษีเงินได้
หัก ณ ท่ีจ่าย พฒันาระบบ ICT สู่มาตรฐานสากลโดยโครงการยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังาน ณ 
ศูนย ์RD SMOC ใหไ้ดรั้บ ISO 27001 
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  2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรโดยการมุ่งสู่การเป็น
องค์กรเชิงวทิยาการ  

กรมสรรพากรไดค้  านึงถึงการพฒันาคุณภาพระบบการบริหารงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากลโดย
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) การก ากบัดูแลองค์กรท่ีดี  การส่งเสริมธรรมาภิ
บาลในกระบวนการก ากบัดูแล การบริหารงานแบบบูรณาการในกลุ่มงานภาระกิจด้านรายได้ การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของกรมสรรพากรกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา พฒันา
และปรับปรุงกฎหมายใหเ้หมาะสมทนัสมยั และพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

  2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ณรงค์ฤทธ์ิ ประสิทธินาค(2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้และทศันคติต่อการช าระภาษีของประชาชน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค่าย อ.เมือง จ.ระยอง จากผูเ้สียภาษีจ านวน 301 คน ผลการวิจยั
พบว่าผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีส่วนใหญ่ร้อยละ 61.80 มีความรู้ความเขา้ในเก่ียวกบัการช าระภาษี เห็นว่า
หน้าท่ีในการเสียภาษีเป็นหน้าท่ีของประประชาชนในระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบทศันคติและ
ความรู้ต่อการเสียภาษี พบวา่ ปัจจยัทางเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อทศันคติของผูเ้สีย
ภาษีต่อการช าระภาษี จากผลการศึกษาวิจยั เห็นควรให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ด้านภาษีแก่
ประชาชน โดยการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์หลายๆ รูปแบ และควรให้มีการปรับปรุงการจดัเก็บภาษีโดย
อ านวยความสะดวกในการบริการจดัเก็บภาษีใหป้ระชาชน  

สายสุนีย์ บัวชุม(2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องบริษทั
จ ากดั ในทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1โดยศึกษากลุ่มผูป้ระกอบการจดทะเบียนประเภท
บริษทัจ ากดั จ  านวน 325 ราย ผลการวิจยัพบว่า บริษทัจ ากดัส่วนใหญ่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผา่น
พื้นท่ีสาขามากกวา่ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากมีความมัน่ใจในการยื่นแบบแสดงรายการท่ีไดรั้บ
การยืนยนัและใบเสร็จรับเงินทนัที ตลอดจนมีความมัน่ใจในระบบการช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารแต่
ไม่มัน่ในในการท าธุรกรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนบริษทัจ ากดัท่ียื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ความเห็นวา่ เป็นบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใชจ่้าย ปลอดภยั และสามารถยืน่แบบแสดงรายการ
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และมีแนวโนม้ท่ีบริษทัจะมีการยืน่แบบฯ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึน 

สุปรียา  ชลวรีะวงศ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของการจดัเก็บภาษีเงินไดข้องบุคคลธรรมดาของ
ประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลจากข้อมูลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บภาษีอากรและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งหัวขอ้การศึกษาออกเป็น การศึกษาประวติัค่าลดหยอ่น ค่าใชจ่้าย และ
อตัราภาษีอากร ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบว่า โครงสร้างของการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประเทศไทย ในระยะแรกจะมีการปรับเปล่ียนอตัราภาษีส าหรับผูมี้รายไดใ้นระดบัต ่าและระดบักลาง
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาระภาษีให้แก่ผูมี้รายไดน้อ้ย แต่จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเลยส าหรับ ผูท่ี้มีรายได้
สูง ส่งผลกระทบท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าทางดา้นการกระจายรายไดแ้ละการจดัเก็บภาษีอากร 

 


