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ความสามารถในการจัดเก็บภาษีของกองคุม ครองภาษี 7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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บทคัดยอ
การวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการจัด เก็บ ภาษี กองคุม ครองภาษี 7 สาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ในป พ.ศ. 2560 และศึก ษาประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษี แขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และ
แขวงเซกอง ในป พ.ศ. 2560 กลุ มตั ว อย าง คื อ พนั ก งานภาษี กองคุ มครองภาษี 7 จํานวน 4 แขวง ได แก แขวงจํา ปาสั ก
แขวงสาละวัน แขวงอัตตะปอ และแขวงเซกอง จํานวน 93 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการเก็บ รวบรวมขอ มูล ไดแก แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ในแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และ
แขวงเซกอง ป พ.ศ. 2560 พบวา รายไดจ ากการจัด เก็บภาษีต่ํากวาแผนประมาณการการจัด เก็บ ภาษี ป 2558 จัด เก็บ ไดมาก
เนื่องจากเศรษฐกิจลาวอยูในสภาพคลองตัว ทําใหการจัดเก็บภาษีไมยุงยาก ป 2559 รัฐบาลไดออกกฎหมายหามการสงออกไมทอ น
ระบบเศรษฐกิจ ลาวมีค วามผัน ผวนไปในทางลบ ทําใหการจัด เก็บภาษีไดนอยกวาปผานมา ป 2560 จัดเก็บไดมากขึ้น เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจลาวเริ่มดีขึ้น สภาพการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตละป และ
แขวงที่มีรายไดมากที่สุด คือ แขวงจํา ปาสัก รองลงมา แขวงสาละวัน และแขวง อัต ตะปอ สว นแขวงเซกองมีร ายไดต่ําที่สุด
2) ความสามารถของพนักงานภาษีในการจัด เก็บภาษี กองคุม ครองภาษี 7 ในป พ.ศ. 2560 โดยรวม พบวา อยูในระดับ มาก
เปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษี และการจัด เตรีย มเอกสาร และอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก
การบริการและประชาสัมพันธ และการดําเนินการจัดเก็บภาษี ความสามารถในการจัดเก็บ ภาษีของแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน
แขวงอัตตะปอ และแขวงเซกอง ในป พ.ศ. 2560 ไมแตกตางกัน 3) ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน
แขวงอัตตะปอ และแขวงเซกอง ในป พ.ศ. 2560 โดยรวม และเปนรายดาน 4 ดาน อยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ความคุมคาของ
คาใชจาย ความถูกตองครบถวน การจัด เก็บไดตามกําหนดเวลา และการตรวจสอบติดตาม
Abstract
The objectives of the research were to assess the abilities in tax collection of the Custom Regional
Division 7, Lao People’s Democratic Republic, and to assess the efficiency in tax collection of the Custom
Regional Division 7, Champasack Province, Salawan Province, Atapue Province and Sekong Province,
Lao People’s Democratic republic in 2017. The sample subjects of the study were ninety three tax officers of
the Custom Regional Division 7 in four provinces: Champasack Province, Salawan Province, Atapue Province
and Sekong Province, Lao People’s Democratic Republic. The data was collected by questionnaires.
The study showed that: 1) the overall tax collection of the Custom Regional Division 7 in the four
provinces from 2015 to 2017. The findings indicated that the overall tax collection of the four provinces decreased
in 2016 which was less than that of 2015. However, the tax collection of the four provinces increased gradually
in 2017. The main reason may be caused by the growing economy of the country, and
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the tax collection was not complicated in 2016. Additionally, the government implemented the laws of
exporting logs. The maximum amount of tax collection of the four provinces were Champasack province,
Salawan Province, Atapue Province and Sekong Province respectively. 2) The average ability of the officers in
tax collection of the Custom Regional Division 7 in 2016 was at a high level. The two high rated items of the
tax officer were knowledge of tax law and regulations and document management. The tow moderate rated
items of the offices were tax services and public relations. The ability of the officers in tax collection regarding
the four provinces was not significantly different. 3) The average efficiency in tax collection of the Custom
Regional Division 7 in the four provinces was at the moderate level. The four moderate rated items of
the efficiency were worthiness, accuracy, in time and monitoring respectively.
คําสําคัญ : ความสามารถ, การจัดเก็บภาษี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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บทนํา
ภาษีอากรมีค วามสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน ภาษีเปนทรัพยากรที่ รัฐ เรีย กเก็บ จาก
ภาคเอกชนแบบบังคับไปสูภาครัฐ เพื่อใชจายในกิจกรรมตางๆตามวัตถุประสงคของภาครัฐ เนน ประโยชนสวนรวมของประชาชน
การเสี ย ภาษี เป น หน า ที่ ที่พึ งต อ งปฏิ บั ติ ในฐานะที่ เป น พลเมื อ งของประเทศ ชาติ รวมทั้งองค ก รทางธุ รกิจ ระบบภาษี ที่ ดี นั้ น
จะต อ งได รับ ความร ว มมื อ ในการเสี ย ภาษี จ ากประชาชน ซึ่ งมี ห น าที่ เสีย ภาษี ให แก รั ฐ ตามกฎหมาย ยิ น ยอมเสี ย ภาษี ใ ห รั ฐ
โดยไมห ลบเลี่ย งหรือ หนีภาษี การที่ป ระชาชนใหค วามรว มมือในการเสีย ภาษีจะทําใหรัฐบาลเก็บ ภาษไดมาก และเสีย คา ใชจา ย
ในการจัดเก็บนอย ประชาชนยินยอมเสียภาษีแกรัฐบาลดวยความสมัครใจ หรือ มีจิต สํานึกในการเสีย ภาษี มีปจ จัยดานความรูของ
เจาหนาที่ในประมวลรัษฎากรกรและการพัฒนาตนเอง ปจจัยดานการยื่นแบบผานอินเตอรเน็ต และปจจัยดานการใหขอ มูลขาวสาร
แกผูเสียภาษี (ฑาริกา แกวนันชัย, 2552 ; นุจริญ วงษสุภาพ, 2559; ประไพร อุตมา. 2550 ; พรศิริ มั่นปาน. 2550, หนา 127-137)
ปจจัยดังกลาวเปนตัวบงชี้ความสามารถในการจัดเก็บภาษี ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของรัฐ
แผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฉบับที่ 8 เริ่มใชตั้งแตป 2559-2563 โดยรัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
หรือ สปป.ลาว ไดวางเปาหมายอัตราการเจริญเติบโตของประเทศขั้นต่ําตอปอยูที่ 8.5-9% กําหนดคา GDP ตอหัวของประชาชนลาว
เพิ่มขึ้นที่ 3,200 ดอลลารสหรัฐ ตอ ป ภายในป 2563 ธนาคารโลก ระบุวา ในป 2553 และ 2554 ลาวมีอัตรา GDP ตอหัว อยูที่
1,128 ดอลลารสหรัฐ และ 1,320 ดอลลารสหรัฐตามลําดับ ในชวงของแผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฉบับที่ 7 ชวงป 2554-2558
ไดกําหนดกรอบตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจใหโตขึ้น 8% ตอป และพัฒนาใหประชากร มี GDP ตอหัวอยูที่ 1,700 ดอลลารสหรัฐ
ภายในป 2558 ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวในป 2554 และ 2555 ของธนาคารโลกระบุไววา มีอัต ราอยูที่ 8.0%
และ 8.3% ตามลําดับ สถาบันคนควาเศรษฐกิจแหงชาติลาวระบุวา สาเหตุที่ทําให สปป.ลาว สามารถดําเนิน แผนการพัฒ นา
ไดตามเปาหมาย เปนผลมาจากการลงทุนจากตางชาติที่หลั่งไหลเขามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมเหมือ งแร และ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาพลังน้ํา คาดการณวาหากการลงทุนในโครงการใหญของตางชาติทั้งหมดในลาวเสร็จสิ้น จะผลักดันเศรษฐกิจลาว
เติ บ โตไม น อ ยกว า 9% ได แก โครงการก อ สร างทางรถไฟความเร็ว สู งจากจี น เชื่ อ มมายั งเมื อ งบ อ เต็ น และสิ้น สุ ด เส น ทางที่
เมืองหลวงเวียงจันทน ระยะทางกวา 421 กิโลเมตร รวมทั้งทางรถไฟ สะหวันนะเขต-ลาวบาว การพัฒนาตามแผนพัฒ นาสังคม
เศรษฐกิจฉบับนี้ มุงใหการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อเปนปจจัยพื้นฐาน
ที่จะทําใหลาวเปลี่ยนเปนประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัยภายในป 2563 นักเศรษฐศาสตรเชื่อวา ลาวมีศักยภาพที่จ ะบรรลุตัว เลข
ที่ตั้งไวสูงในแผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแหงชาติได ที่ผา นมารัฐบาลประสบความสําเร็จในการสรางแรงจูงใจ และสรางบรรยากาศ
ในการเอื้อ ใหเอกชนเขามาลงทุน เพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการของรัฐบาลนับเปน กุญแจสําคัญในการผลัก ดันใหเศรษฐกิจ ของลาวเติบ โต
มากยิ่งขึ้น การลงทุนดานอุตสาหกรรม ไฟฟาพลังน้ํา ภาคการผลิต การทองเที่ยว การเกษตร รวมถึงภาคบริการ ลวนเปนปจจัยสําคัญ

123
ที่ทําใหเศรษฐกิจลาวพัฒนามากขึ้น นายสันติภาพ พรมวิหาร รัฐมนตรีชวยวา การกระทรวงการคลังของลาว ไดบ รรลุขอ ตกลงกับ
ธนาคารโลกที่จะมีการใหเงินชวยเหลือแกรัฐบาลลาว จํานวน 8,000 ลานดอลลารสหรัฐ ในการสรางศักยภาพใหกับ สํานักงานระบบ
สถิติแหงชาติลาว ใหทันสมัยมากขึ้น ชวยเหลือจากธนาคารโลกสามารถเพิ่มคุณภาพ ความนาเชื่อถือ และตรงตอเวลา ในเรื่องขอมูล
เศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนความงายตอการเขาถึงขอมูลสถิติ เพื่อใหเกิดผลในระดับนโยบาย และการติด ตามผล ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การเซ็นสัญญาในครั้งนี้เปนเครื่องยืน ยันความรว มมือในการสนับสนุนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามที่บ รรจุไ ว
ในแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ หลังจาก สปป.ลาว กาวเขามาเปนสมาชิกขององคก ารการคา โลก หรือ WTO
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2556 ที่ผานมา ธนาคารโลกคาดการณวา ลาวจะสามารถขึ้นมาเปน ประเทศรายไดป านกลาง ระดับ สูง หรือ
Upper middle-income ภายในป 2563 และเปนสวนหนึ่งของสมาชิก 10 ประเทศที่รวมตัวกัน เปนประชาคม เศรษฐกิจอาเซีย น
ภายในสิ้นป 2558 และการสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐานของรัฐบาล สปป.ลาว ไมวาจะเปนการสรางถนนและสะพานหลายแหง
จะเปนปจจัยเสริมที่จะชวยดันเศรษฐกิจลาวใหรุดหนามากยิ่งขึ้น
การพัฒนาประเทศ สปป.ลาว ใหเติบโตแบบกาวกระโดดตามแผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ฉบับ ที่ 8 เปนภารกิจหลัก
ของการคลังเงินแหงชาติในการจัดหาทรัพยากรและรายได ซึ่งเปน กลไกขับ เคลื่อ นการพัฒ นาประเทศใหบ รรลุต ามเปา หมาย
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีของแขวงจําปาสัก แยกตามเมือง มีหนวยธุรกิจที่ตองจายภาษี 35.987 หัวหนวย จําแนกเปน การคา
22,866 หัวหนวยบริการ 11,556 หัวหนวย การผลิต 1,565 หัวหนวย อากรชมใชและอากรประเภทตางๆ เพิ่มขึ้นจากรายการสินคา
ฟุมเฟอย ไดแก รถยนต รถจักยานยนต อุปกรณและเครื่องใชอื่นๆ รูปแบบการใหบริการจัด เก็บภาษีเนน ผูรับ บริการเปนศู นยก ลาง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธและวิธีปฏิบัติงานของหนวยราชการ ในการบริหารและการใหบริการแกประชาชน เปน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมการทํางานของขาราชการ และพนักงานของรัฐในการใหบริการแกประชาชน โดยยึด หลัก ที่วาการบริหารราชการ
และการใหบริการขององคกรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพที่ประชาชนพึงพอใจ ตองยืดถือเอาความตองการของผูรับบริการเปนตัวกําหนด
ตามความตองการและเงื่อ นไขเฉพาะของกลุมผูรับบริการ และสงเสริมสนับ สนุน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานทุก คนไดรวมกันคิด และ
เลือกประยุก ตใชแนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการใหบ ริก ารในรู ปแบบตางๆ ที่จะนํา ไปสูก ารปรับ ปรุงคุณภาพของ
การบริการ และสรางความสัมพันธ สรางความประทับใจกับประชาชน ทั้งในฐานะที่เปนผูรับบริการ และในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย
วิธีการปฏิบัติงานที่ดีในการใหบริการแกผูรับบริการนั้น ทําให ผูรับบริการ มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และมีวิธีการที่จะชวยใหผูบริหาร
ของหนวยงานรับรูระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสว นเสีย เพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการบริก ารของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง ประชาชนสวนใหญเห็นวาการบริก ารของรัฐยังไมมีคุณภาพ อาจเนื่องมาจากกฎระเบีย บขั้น ตอนที่ยุงยาก
ซับ ซอนไมสอดคลองกับสถานการณปจ จุบัน พฤติ กรรมผูใชบริก ารมีความไมเหมาะสมตอการใหบริการ ขาดจิต สํานึก ในหนา ที่
หรื อ ทรั พ ยากรที่ สนั บ สนุ น ไม มี คุ ณภาพ หรื อ ไม เพี ย งพอ หรื อ ขาดความทั น สมั ย ไม สามารถรองรั บ ประชาชนผู ม าติ ด ต อ ได
สภาพการณขางตนสะทอนความสามารถในการจัดเก็บภาษีของกองคุมครองภาษี 7 สปป.ลาว ยังไมสามารถ จัดเก็บภาษีไดบ รรลุ
เปาหมายของรัฐ และตรงตามสภาพจริงของผูเสียภาษีได (21.238 ลานกีบ)
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาความสามารถในการจัดเก็บภาษีของกองคุมครองภาษี 7 สปป.ลาว เพื่อทราบ
ความสามารถ ในการจัดเก็บภาษี ในป 2560 ของแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และแขวงเซกอง ซึ่งอยูภ ายใต
การดูแลของกองคุมครองภาษี 7 ผลการวิจัยจะเปน ประโยชนตอการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีใหมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามสภาพจริงของผูเสียภาษีตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ในแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และ
แขวงเซกอง ป พ.ศ. 2560
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัตตะปอ และแขวงเซกอง ในป พ.ศ. 2560
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัย นี้เปนการวิจัย เชิงปริมาณ พื้นที่การวิจัย คือ กองคุมครองภาษี 7 สปป.ลาว ในแขวงภาคใต 4 แขวง ไดแ ก
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แขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และแขวงเซกอง เนื้อหาการวิจัยเกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีอ ากร ระยะเวลาการวิจัย
4 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2561
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ พนักงานภาษี กองคุมครองภาษี 7 สปป. ลาว จากแขวง ในภาคใต จํานวน 4 แขวง ไดแก แขวงจําปาสัก
แขวงสาละวัน แขวงอัตตะปอ และแขวงเซกอง จํานวน 120 คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ พนักงานภาษี กองคุมครองภาษี 7 สปป. ลาว จากแขวง ในภาคใต จํานวน 4 แขวง กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973) กําหนดสัดสวน และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling
Method) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 93 คน
2. เครื่อ งมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะแบบสอบถาม ขอ คําถามเปนแบบเลือ กตอบ
(Checklist) ที่มีคําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียว
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได
ตอนที่ 2 ความสามารถในการจัดเก็บภาษีกองคุมครองภาษี 7 ในป พ.ศ. 2560
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
ขอคําถามตอนที่ 2-3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับความคิดเห็น ตามแบบของ Likert (1961)
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
แบบสอบถามได ผา นการประเมิ น ความสอดคล อ งของเนื้ อ หากั บ วั ต ถุ ป ระสงค (IOC) ของผู เชี่ ย วชาญ 3 ท า น
คํานวณหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของขอ คําถาม มีคา IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00 นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับ
พนักงานภาษีของแขวงสะหวันนะเขต คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของ Cronbach (1970, p. 161)
ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.76
3. การเก็บ รวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 93 ฉบับ เทากับจํานวนกลุมตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามคืนครบ
คิดเปนรอยละ 100
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาใสรหัสขอ มูล (Coding) แลว บัน ทึกขอมูลในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสํา เร็จ รูป
เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําคะแนนคาเฉลี่ยมาแปรความหมายโดยใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด และ
คณะ, 2550)
สรุปผล
1. ความสามารถในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ในแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และแขวงเซกอง
ป พ.ศ. 2560 พบวา รายไดจากการจัดเก็บภาษี 1.796.194 ต่ํากวาแผนประมาณการการจัดเก็บภาษี เทากับ 1.849.838 ลานกีบ
คิด เปนรอยละ 97.15% เมื่อพิจ าณารายป พบวา ป 2558 จัดเก็บ ได 540.909 ลานกีบ คิด เปน รอ ยละ 98.68% ที่เปน เชน นี้
เนื่องจากเศรษฐกิจลาวอยูในสภาพคลองตัว ทําใหก ารจัดเก็บ ไมยุงยาก สําหรับปริมาณการจัดเก็บ ภาษี ป 2559 จัด เก็บไดเทากับ
590.398 ลานกีบ คิดเปนรอยละ 95.74% ต่ํากวาป 2558 เพระวารัฐบาลไดออกกฎหมายหามการสงออกไมทอ น ระบบเศรษฐกิจ
ลาวมีความผันผวนไปในทางลบ ทําใหการจัดเก็บภาษีไดนอยกวาปผานมา ป 2560 จัดเก็บไดเทากับ 664.887 ลานกีบ คิดเปนรอยละ
97.04% เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นทําใหการจัดเก็บงายขึ้น และไดมากกวาเดิม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตั้งแต ป พ.ศ. 2558-2560 โดยรวม
หนวยนับ ลานกีบ
สภาพการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7
2558
2559
2560
1. ประมาณการการจัดเก็บภาษี
548.100
616.613
685.125
2. รายไดจากการจัดเก็บภาษี
540.909
590.398
664.887
ผลลัพธ
98.68%
95.74%
97.04%

รวม
1.849.838
1.796.194
97.15%

สภาพการจัด เก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560 พบวา
การจัดเก็บภาษีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตละป และแขวงที่มีรายไดมากที่สุด คือ แขวงจําปาสัก รองลงมา แขวงสาละวัน และแขวง อัตตะปอ
สวนแขวงสาละวันมีรายไดต่ําที่สุด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สภาพการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560
จําแนกตามแขวง
พื้นที่
ประมาณ
การจัดเก็บภาษี
การ
504.340
1. แขวงจําปา
สัก
23.200
2. แขวงสาละ
วัน
17.040
3. แขวง
อัตตะปอ
4. แขวงเซกอง 4.320

2558

2559

2560

รอยละ

ประมาณ
การ

471.732

93.53

567.382,5 530.699,4 93.53

630.425 589.666 93.53

35.620,8

153.54

26.100

40.073,4

153.54

29.000

44.526

153.54

20.519.2

120.42

19.170

23.084.1

120.42

21..300

25.649

120.42

4.028,8

93.26

4.860

4.532,4

93.26

5.400

5.936

93.26

รายได

รายได

รอยละ

ประมา
ณการ

รายได

รอยละ

ความสามารถของพนักงานภาษีในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ในป พ.ศ. 2560 โดยรวม พบวา อยูในระดับ มาก
( = 3.54, SD. = 0.86) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษี ( = 3.80, SD. = 0.80)
และการจัดเตรียมเอกสาร ( = 3.56, SD. = 0.86) และอยูในระดับปานกลาง ไดแก การบริก ารและประชาสัมพันธ ( =3.43,
SD. = 0.88) และการดําเนินการจัดเก็บภาษี ( =3.40, SD. = 0.90) ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสามารถของพนักงานภาษีในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ในป พ.ศ. 2560
โดยรวมและรายดาน
ความสามารถของพนักงานภาษีในการจัดเก็บภาษี
1.
2.
3.
4.

ความรูดานความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษี
การดําเนินการจัดเก็บภาษี
การจัดเตรีย มเอกสาร
การบริการและประชาสัมพันธ

3.80
3.40
3.56
3.43
3.54

รวม

SD.

การแปรผล

0.80
0.90
0.86
0.88
0.86

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

ความสามารถในการจัดเก็บ ภาษีของแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัตตะปอ และแขวง เซกอง ในป พ.ศ. 2560
พบวา การจัดเก็บภาษีใน 4 แขวง ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสามารถของพนักงานภาษีในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ในป พ.ศ. 2560
จําแนกตามแขวง
พื้นที่การจัดเก็บภาษี
1. แขวงจําปาสัก
2. แขวงสาละวัน
3. แขวงอัตตะปอ
4. แขวงเซกอง
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
3
3
3
3

t
-1.18
-1.04
-1.01
-1.07

Sig
0.16
0.18
0.26
0.23

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัตตะปอ และแขวงเซกอง ในป พ.ศ. 2560 โดยรวม
และเปนรายดาน 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ( = 3.12, SD. = 0.82) ไดแก ความคุมคาของคาใชจาย ( = 3.23, SD. = 0.84)
ความถูกตองครบถวน ( = 3.16, SD. = 0.86) การจัดเก็บไดตามกําหนดเวลา ( = 3.07, SD. = 0.80) และการตรวจสอบติดตาม
( = 3.03, SD. = 0.81) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 โดยรวม และเปนรายดาน
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
1. ความถูกตองครบถวน
2. การจัดเก็บไดตามกําหนดเวลา
3. ความคุมคาของคาใชจาย
4. การตรวจสอบติดตาม
รวม

X

3.16
3.07
3.23
3.03
3.12

S.D.
0.86
0.80
0.84
0.81
0.82

การแปรผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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อภิปรายผล
ความสามารถในการจัดเก็บภาษี กองคุมครองภาษี 7 ในแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และแขวงเซกอง
อยูในระดับมาก เนื่องจากพนักงานมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบีย บภาษี มีความเขาใจดานเอกสารการยื่นแบบภาษี และมีก ารบริการ
และประชาสัมพันธที่ดี สอดคลองกับผลการวิจัยของฑาริกา แกวนันชัย (2552) ศึก ษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัด เก็บ
รายไดของกรม สรรพากรจากผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เจาหนาที่จัดเก็บรายไดของกรมสรรพากร
ควรมีความรูความเขาใจในประมวลรัษฎากรและการพัฒนาตนเอง ดานการยื่นแบบผานทางอิน เตอรเน็ต ดานการใหขอ มูลขาวสาร
แกผู เสียภาษี เพื่อจะทําใหการ ทํางานของของเจาหนาทีส่ ะดวก รวดเร็ว และครบถวน ไดขอมูลจากการจัดเก็บภาษีจ าก ผูเสียภาษี
อยางถูกตอง เพื่อจะนํารายไดในการจัดเก็บไปพัฒนาประเทศ ผลการวิจัยของ พรศิริ มั่นปาน (2550) ไดประเมินระบบการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลเมืองแมสอด จ.ตาก 3 ดาน ไดแก1) การประเมินความเหมาะสมของปจจัย เบื้องตนที่สนับ สนุน ตอการจัดเก็บ ภาษีของ
เทศบาล เมืองแมสอด 2) การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแมสอด 3) การประเมินผลผลิต
ของการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแมสอด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเบื้องตนที่สนับสนุนตอการจัดเก็บภาษี ดานที่เหมาะสมไดแก
พนักงานเทศบาล ขอมูลภาษี วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการจัด เก็บภาษี
ดานที่เหมาะสม ไดแก ขั้นเตรียมการจัดเก็บภาษี และขั้นจัดเก็บภาษี และผลผลิตของการจัดเก็บภาษี ทั้ง 3 ประเภท มีอัตราการเพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา
ประสิทธิภ าพในการจัดเก็บภาษี แขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัต ตะปอ และแขวงเซกอง อยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากความคุมคาของคาใชจายไมมาก และมีความถูกตองครบถวน และการจัด เก็บไดตามกําหนดเวลา สามารถตรวจสอบได
สอดคลองกับผลการวิจัยของ นุจริญ วงษสุภาพ (2559 : บทคัดยอ) ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนตอปญหา ในการ จัดเก็บภาษี
ในเขตพื้น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตําบลบ า นป อ ม อําเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผลการวิ จั ย พบว า
1) โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็น ตอสภาพในการจัดเก็บภาษีภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไมแตกตางกัน และ ประชาชนที่มีสถานภาพและ
อาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมแตกตางกัน และ 3) ปญหาการจัด เก็บภาษี องคการบริหารสวนตําบล
บานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก ขาดการสรางความเขาใจที่ดีในการจัดเก็บภาษี ขาดชองทาง
การประชาสัมพันธที่นําสมัยและทั่วถึง และภาษีที่จัดเก็บมีหลายประเภท และมีความซ้ําซอน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช
1.1 ระบบภาษีและการจัดเก็บตองไมซับซอน เนื่องจากระบบภาษีอากรทีซ่ ับซอนตองใชขอมูลจํานวนมาก ตองใชบุคลากร
ที่มีความเขาใจเฉพาะดานในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ตองมีเครื่องมือตรวจสอบในการติดตามผลการจัดเก็บที่ซับซอ นตามไปดว ย และ
สงผลใหทรัพ ยากรที่ใชจายในการบริหารระบบจัด เก็บภาษีอากรเพิ่ มมากขึ้น นอกจากนี้ระบบภาษีอากรที่ซับ ซอ นยังกอ ใหเกิด
ความสับสนแกประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีอากร ตนทุนในการดาเนินการเสียภาษีของประชาชนอาจเพิ่มขึ้น และโอกาสที่ประชาชน
จะยินยอมเสียภาษีดวยความสมัครใจอาจมีลดลง ในที่สุดอาจสงผลใหจํานวนเงินภาษีอากรและประสิทธิผล การจัดเก็บลดลงได
1.2 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามความเหมาะสม เพื่อชว ยเพิ่มประสิทธิผลของ
การจัดเก็บภาษีใหครบถวนตามเปาหมายที่ไดประมาณการ
1.3 พัฒนาระบบตรวจสอบติดตามผูมาเสียภาษีใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมาย
1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลลากรหนวยงาน และการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดเก็บภาษี
หากบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ งานมี ค วามเชี่ ย วชาญและปฏิ บั ติ ห น าที่ ด ว ยความทุ จ ริ ต และรั บ ผิ ด ชอบ ย อ มมี สว นช ว ยในความสําเร็จ
ในการจัดเก็บภาษีอากรได
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1.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารความรูและการประชาสัมพัน ธก ารเสียภาษีอากร ใหแกประชาชน ไดอ ยางกวางขวาง
ยอ มมีสวนในการสรางความเขาใจในการเสีย ภาษีใหแกป ระชาชนโดยทั่ว ไป และมีสว นในการเพิ่มโอกาสที่ป ระชาชนยิน ยอม
ปฏิบัติตามภาษีในการเสียภาษีอากร ใหถูกตองและครบถวน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการรวมระบบจัดเก็บ ภาษีหลายประเภทเขาดวยกัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิด การประหยัด
ในการดําเนินการอันเนื่อ งมาจากการลดจํานวนพนักงาน การลดคาใชจายในการลงทุน ระบบงาน และระบบขอ มูลภาษี หรือ
ลดการปฏิบัติงานที่มีลักษณะซ้ําซอนกัน เปนตน
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบตรวจสอบติ ด ตามผู มาเสี ย ภาษี ให ถูก ต อ งครบถ ว นตามที่ ก ฎหมาย
โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาษีใหสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ ได
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