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บทที่ 3 

ระเบียบวธิวีจิัย 

3.1   กรอบแนวคดิ  

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ระบบส ารวจ
และติดตามธุรกิจนอกระบบ ของส านกังานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ผูว้จิยัไดน้ ากรอบแนวคิด และ
ทฤษฏี มาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 
 
              
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป้ระกอบการรายใหม่
ที่อยูน่อกระบบภาษี

อากรของกรมสรรพากร
ตามประมวลรัษฎากร
เขา้สู่ระบบภาษีอากร

อยา่งถูกตอ้ง  
ปีภาษี 2555 

1) ปัจจัยด้านองค์กร ของผูป้ระกอบการนิติบุคคลธรรม 
ไดแ้ก่  
     - ประเภทกิจการ 
    - รายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
  

4) ปัจจัยด้านอื่นที่ไม่ใช่ภาษีอากร (Non-tax) 
    - ประโยชน์ที่ผูเ้สียภาษีจะไดรั้บจากการเสียภาษี
อากร ทั้ งทางตรงและทางอ้อม  เช่น  เศรษฐกิจ
ขยายตวัมากขึ้น ปริมาณและคุณภาพที่ไดรั้บบริการ
ดา้น Public goods ที่ดีขึ้น 
    - บทลงโทษทางภาษีอากร กรณีมีเจตนาหลีกเลี่ยง
หรือท าลายระบบภาษีอากร ทั้งทางแพ่งและอาญา  
    - ทศันคติทีมตี่อกรมสรรพากร 
    - ทศันคติที่มีต่อเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงาน  ในการให้
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร 
    - ความสมคัรใจในการเสียภาษีอากร  

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2) ปัจจัยส่วนบุคคล ของผูป้ระกอบการ 
บุคคลธรรมดา ไดแ้ก่   
        - ลกัษณะของการประกอบการ    
        - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
     

 
 

 

3) ปัจจัยทางด้านภาษีอากร (Tax) 
    - ความรู้ความเข้าใจต่อหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 
    - ความเหมาะสมของอตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได ้ 
    - ความสะดวกและประหยัด เช่น การยื่นแบบฯ ผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
    - ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการเสียภาษี 
    - ความชดัเจน โปร่งใส เขา้ใจง่าย ปราศจากการทุจริต มี
การตรวจสอบได ้
    - ความเป็นปัจจุบัน  คือ  ให้ มีการช าระภาษีให้ เป็น
ปัจจุบนัไม่มีการเรียกเก็บยอ้นหลงั  
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3.2   ประชากร 

แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ 

3.2.1  ผูป้ระกอบการรายนิติบุคคลตั้งใหม่ ที่จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง
พาณิชย ์ซ่ึงปรากฏขอ้มูลบนระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ เป็นขอ้มูล จากโครงการความ
ร่วมมือด้านขอ้มูลระหว่างองค์กรภาครัฐ จากระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยศูนยส์ ารวจและ
ติดตามธุรกิจนอกระบบจะท าการรวบรวมให้แต่ละพื้นที่ด  าเนินการ และที่มีสถานประกอบการอยูใ่น
พื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 มีจ  านวนรายเป้าหมายทั้งส้ิน 180 ราย 
ปีภาษี 2555 

3.2.2  ผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดารายใหม่ ที่ไม่อยูใ่นระบบภาษีอากรของกรมสรรพากร โดย
ก าหนดพื้นเป้าหมายที่เป็นแหล่งการคา้ที่ส าคญั ก าหนดจ านวนรายพื้นที่เป้าหมายจากจ านวนเจา้หนา้ที่
ส ารวจตามโครงการส ารวจ และแนวปฏิบติัของศูนยส์ ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ บริเวณยา่น
การคา้ถนนสนัติธรรม ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และบริเวณแหล่งการคา้
ในเขตต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 จ  านวนทั้งส้ิน 125 ราย  ปีภาษี 2555 

3.3   ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

3.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 - ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 

305 คน(ผูป้ระกอบการรายนิติบุคคลตั้งใหม่ 180 ราย และ ผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดารายใหม่ 
จ านวน 125 ราย) 

 - ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลสถิติต่างๆ จากเอกสาร รายงาน บทความ 
วารสาร ต  ารา ส่ิงพมิพท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

3.3.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ใชข้อ้มูลจากแบบฟอร์ม ส ารวจ 4  ของ
งานบริหารการส ารวจ โดยศูนยก์ารส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กรมสรรพากร) 
 ส่วนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับภาษีอากร ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจดัเก็บภาษีอากร ทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากร และความสมคัรใจในการเสียภาษีอากร 
 ส่วนที่ 3 สอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดส้อบถามขอ้มูลของผูป้ระกอบการดว้ยตนเอง และได้
อธิบายให้ผูป้ระกอบการทราบเก่ียวกับรายละเอียดและความหมายของค าถามในแต่ละส่วนโดย
ละเอียด 

3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรและหนา้ที่ในการช าระ
ภาษีอากร ขอ้มูลความคิดเห็นที่มีต่อการช าระภาษีอากร กรมสรรพากร เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบติังาน และ
คุณภาพชีวิตที่ได้รับ โดยจะใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ซ่ึงการวดัระดบัความ
คิดเห็นและพฤติกรรม จะใชม้าตรวดั Rating แบบ Likertte Scales ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบการประเมินค่าแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยได้
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี  

 
การแปลผล    ระดับคะแนน 

        มากที่สุด             5 
      มาก              4 
      ปานกลาง             3 
      นอ้ย              2 
       นอ้ยที่สุด             1 
  การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพือ่วเิคราะห์และแปลผลแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีค่าเฉล่ีย
ต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.26  ขึ้นไป หมายถึง  มากที่สุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.44 - 4.25 หมายถึง  มาก  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.62 - 3.43 หมายถึง  ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.61 หมายถึง  นอ้ย 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง  นอ้ยที่สุด 

2. การวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัแต่ละดา้น จะใชข้อ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
ภาษีอากร ความคิดเห็น และพฤติกรรม จ าแนกตามปัจจยัส่วนองคก์ร ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางภาษี
อากร และปัจจัยด้านอ่ืนที่ มิใช่ภาษีอากร จะใช้การวิเคราะห์ด้วยการวิจัยสถิติอ้างอิง (inferential 
statistics) โดยวธีิ Chi-square Test เป็นตน้ ตลอดจนน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางขอ้มูล 


