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          การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 
ระดับ คือ 1.1) ระดับบริบทของนโยบาย 1.2) ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 1.3) ระดับกระบวนการ
ของนโยบาย 1.4) ระดับผลงานของนโยบาย 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมทางการกระจาย
รายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 
2560 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น คือ 2.1) การวิเคราะห์ภาระทางภาษี 2.2) ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เสมอภาค 2.3) อัตราภาษีท่ีแท้จริง 2.4) การกระจายรายได้ก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย และ 3) เพ่ือสรุปและเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 

          ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 1) ระดับบริบทของนโยบาย ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่  เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทย โดยการก าหนดนโยบายนั้นมีความชัดเจนในด้านหลักเกณฑ์และ
อัตราภาษีที่บังคับใช้ เช่น การเพ่ิมค่าลดหย่อน การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และการปรับฐานภาษีที่เป็น
ธรรมต่อสังคมมากขึ้น เป็นต้น การตอบสนองความต้องการของประชาชนดังกล่าวนั้นได้สร้างความเป็น
ธรรมต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทยในด้านของการบริหารการจัดเก็บภาษีมากขึ้น   2) ระดับของ
ความเป็นไปได้ของนโยบายนั้น ผู้บริหารระดับสูงได้มีการค านึงถึงผลลัพธ์ของความเป็นไปได้ของนโยบาย
ต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยจ านวนบุคลากรมีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดเก็บภาษี ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกลาง ที่ทันสมัย และจ านวนงบประมาณที่จัดสรรใน
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ยังมีเพียงพอต่อภาระงานที่จ านวนบุคลากร
ได้รับ 3) ระดับกระบวนการของนโยบาย มีการก าหนดผู้รับผิดชอบของการน านโยบายไปปฏิบัติอย่าง



 ข 

ชัดเจน ส่งผลให้ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีลดลง ผ่านการระบุฐานภาษีที่มีความชัดเจนต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนที่นั้นยัง
มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดเก็บภาษีที่เป็นแบบใหม่ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมที่มากขึ้น รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ครอบคลุมในบาง
พ้ืนที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  อีกทั้ง เทคโนโลยียังไม่สามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ระดับผลงานของนโยบาย หลังการจัดเก็บภาษีลูกหนี้
ทางภาษีได้ปรับตัวลดลง ประชาชนมีการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน คดีความทางภาษีมีจ านวนน้อยลง ตาม
การปรับลดค่าลดหย่อน เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ และหลุดพ้นจากคดีความทางภาษี ส่งผลให้การ
หลีกเลี่ยงภาษีมีจ านวนเท่าเดิมหรือลดลง เนื่องจาก การช าระหรือไม่ช าระภาษีนั้น เป็นปัจจัยทาง
พฤติกรรมของผู้เสียภาษีเอง จึงท าให้กรมสรรพากรไม่ได้ปรับขึ้นต้นทุนภาษี และคงต้นทุนภาษีเท่าเดิม 

          ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 พบว่า เมื่อท าการเปรียบเทียบการกระจายรายได้ก่อนและหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ครัวเรือนรายได้สูงสุดเป็นผู้แบกรับภาระภาษีมากขึ้น เป็นการสะท้อนถึงการแก้ปัญหาของ
นโยบาย ที่ครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดแบกรับภาษีแทน เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษี
ที่เป็นธรรมและเกิดความเสมอภาคต่อประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคนภายในประเทศไทย  และเมื่อได้ท าการ
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี การกระจายรายได้ก่อนและหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว
นั้น พบว่า มีการปรับตัวของความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ได้ออกนโยบายที่ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมค่าลดหย่อน ขยายฐานภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง และ
ยกเว้นภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น  ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีการปรับตัวในทิศทางที่
สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้
ประจ าของครัวเรือนในแต่ละปีแล้วนั้น พบว่า มีความเป็นธรรมที่เพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และรายได้
ต่อเดือนของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีสูงขึ้น ตามล าดับ จึงท าให้การกระจายรายได้ในประเทศไทยมีการ
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  พ.ศ. 2560 จึงมี
ความส าคัญต่อการแบกรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุด เพ่ือให้ประชาชนที่มี
รายได้น้อยและปานกลาง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นผ่านการ
ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
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          The objectives of this research are listed below ; namely, (1) to study the 

levels of income distribution achieved as a result of the structural reform of personal 

income tax in Thailand in 2017 ; (1.1) policy context level (1.2) policy possibility level, 

(1.3) policy process level ; (1.4) policy performance level , (2) to study the comparison 

of inequality in income distribution between 2015 and 2017 ; (2.1) tax incidence 

analysis , (2.2) GINI coefficient ; (2.3) effective tax rates ; (2.4) income distribution before 

and after reform of personal income tax in Thailand , and (3) to conclude and offer 

suggestions regarding the reform of personal income tax in 2017 

          QUALITATIVE FINDINGS : (1) Policy context level: senior executives are 

aware of the necessity to reform the new personal income tax structure because of the 

changes in the Thai economic system. The policy formulation is veritably explicit in all 

the rules and tax rates applicable. For instance, increased allowances, decreased 

unnecessary deductions and an adjusted tax base were all planned to increase the 



 ง 

level of fairness in society. The response of people’s demands as a result of the study 

could certainly enhance the level of justice in terms of income distribution in Thailand; 

in addition, the finer details of tax collection management have to take into account 

the increasing demands of Thailand society as a whole. (2) Policy possibility level: 

senior executives are well aware of the benefits of the best possible policy that could 

be practiced. Therefore, at present the number of officers is sufficient to practice the 

implementation of taxation through central information technology. The budget 

allocated for the reform of personal income tax structure in 2017 led to sufficient 

numbers of officers being fully prepared. (3) Policy process level: responsible persons 

were assigned for explicit policy implementation so that the difficulties associated with 

taxation rules could be substantially decreased by specifying a tax base for each 

location. However, the skillset of officers in each location was found to be insufficient 

because of the lack of experienced officers for new taxation management in each 

location. These officers should be trained more intensively, including in the field of 

budget allocation that is still incomprehensive in some locations that are affected by 

the incentive shortage for officers to practice; in addition, information technology 

systems are still not effectively connected to the central office. (4) Policy performance 

level after taxation: tax receivables were noticeably decreased as tax payers could 

access the tax system more easily. The number of tax litigation cases was brought 

down according to this reduction in tax receivables, which led to a substantial 
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reduction in cases of tax litigation. The bottom line is that the number of cases of tax 

evasion is still virtually the same, or has only slightly decreased because of generally 

improved factors of taxpayer behavior. As a result, the Revenue Department did not 

adjust the tax cost upward, and has effectively maintained the previous tax cost. 

          QUANTITATIVE FINDINGS : the income distribution level after personal 

income tax payment in 2017 was compared with that from both before and after the 

distribution of collected personal income tax. Households of all income classes 

managed to better adjust to the inequality of income distribution, and there was a shift 

in tax incidence towards the households with the highest income This clearly indicates 

the policy’s effectiveness in addressing the problem of income distribution by providing 

more fairness in taxation for all Thai citizens. Next, the Gini coefficient was compared 

from the data obtained before and after the distribution of collected personal income 

tax. The results indicated that overall, the equal income distribution of personal 

income tax in 2017 in Thailand was vastly improved because the Revenue Department 

has formulated an effective cost deduction policy. A policy of increasing the 

allowances expanded the tax base to people in the middle income bracket, and 

exempted people in the low income bracket from paying tax. Accordingly, the Gini 

coefficient was adjusted in a positive direction along with the equality of income 

distribution. After that, the analysis of the Gini coefficient of regular income in each 

year was completed. The results showed that the equality in income for every year 
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analyzed, and income per month of households had actually increased. Consequently, 

it can be deducted that the structure of personal income tax reform in 2017 was vital 

to shift personal income tax incidence to households of the highest income, which is 

highly appropriate when comparing it with those households who receive a low and 

middle income (the highest percentage of Thai households). It can logically be 

concluded that a higher level of equality was achieved through the reforms in personal 

income tax in 2017. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรม
ทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย                     
: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 สามารถส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากผู้เขียนได้รับความ
ช่วยเหลือ จากการให้ข้อมูล การได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า ความร่วมมือ และก าลังใจจากบุคคล 

หลายท่านและหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ทั้งหมด 30 ท่าน ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ และให้บริการข้อมูลทางด้านภาษีที่ส าคัญ และผู้อ านวยการ และบุคลากร ในส านักงานสถิติ
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นหลากหลายกลุ่มในสังคม ท าให้การกระจายรายได้มี
แนวโน้มเหลื่อมล้ าเพ่ิมขึ้นในสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีผลงานวิจัยที่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า 
รายได้และทรัพย์สินได้มีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยสุด 1% และ 10% เพ่ิมขึ้นตามล าดับ ในหนังสือ
ของ Thomas Piketty (2015) เรื่อง The Economics of Inequality เสนอบทวิเคราะห์ว่า ทุนและ
เทคโนโลยีมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นอย่างมากในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 30 ปีที่ผ่านมา 
ความเปลี่ยนแปลงท าให้กลุ่มทุนและผู้น าเทคโนโลยีได้รับผลตอบแทนมากที่สุด และภายใต้เศรษฐกิจ                 
ไร้พรมแดน “ตลาด” มีขนาดใหญ่จากการเปิดประเทศตามกติกาขององค์การการค้าโลก และกติกา
การโอนเงินทุนข้ามประเทศ ส่งผลให้กลุ่มทุนยังมีอิทธิพลต่อรัฐบาล ท าให้อุปสรรคทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และภาษีศุลกากรลดลง รัฐบาลทั่วโลกปรับลดอัตราภาษีที่เก็บจากทุน (Tax on Capital) 
ด้วยข้อกล่าวหาว่าท าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง หรือความเสี่ยงที่เงินทุนจะไหลออกนอกประเทศ       
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 3) 
 ประเทศไทยนั้น มีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ที่เป็นประเด็นส าคัญ โดยที่ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) อภิปรายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือค้นหามาตรการลดความเหลื่อมล้ าใน
การยกร่างรัฐธรรมนูญ (2558) ได้ประมวลมาตรการปฏิรูปประเทศไทยหลายประการ เช่น ธนาคาร
ที่ดิน ธนาคารแรงงาน ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กลุ่มแรงงานนอก
ระบบ และการขยายบ านาญผู้สูงอายุ เป็นต้น ข้อเสนอเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 โดยได้จัดพิมพ์รายงานและข้อเสนอนโยบายการเงิน
การคลังที่น่าสนใจ เช่น การกระจายงบประมาณแผ่นดินตามพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย         
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 5) 
 การกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมในการลงทุนขนาดใหญ่ในแต่ ละจังหวัดบางพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันออก เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเมินตาม
ความคุ้มค่าของการลงทุน แต่ผลลัพธ์ คือ การกระจุกตัวของโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
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ในทางทฤษฎีนั้น รัฐบาลได้แถลงนโยบายการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ
ตามที่คาดการณ์ไว้ ภาครัฐจึงไม่สามารถดึงก าไรส่วนเกินจากภาคอุตสาหกรรมหรือการท่องเที่ยวเป็น
เงินภาษีและน าไปจัดสรรเป็นรายจ่าย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและขยายสวัสดิการให้คนจนได้ 
อัตราส่วนของภาษีต่อ GDP ของประเทศไทยตลอดเวลา 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น อยู่ในระดับต่ า         
(ร้อยละ 16-18) ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพที่รัฐบาลเคยประเมินได้ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 6-7)  
 ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย เนื่องจากพ้ืนฐานเดิม
นั้นสังคมไทยมีการกระจุกตัวของรายได้ที่ สูงขึ้น จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น เส้นลอเรนซ์ 
(Lorenze Curve) และ ดัชนีจีนี (Gini coefficient) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2555) 
ระบุว่า ความเหลื่อมล้ าของไทยใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศละตินอเมริกา โดยที่ Edward Wolff (2009) 
อธิบายว่า ดัชนีความเหลื่อมล้ าในประเทศแถบยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือ อยู่ในช่วงพิสัย 0.2 ถึง 0.3 
ในขณะที่ดัชนีความเหลื่อมล้ าของไทยและประเทศแถบละตินอเมริกา อยู่ในช่วงพิสัย 0.4 ถึง 0.6 และ 
Shankar and Shah (2008) ได้เปรียบเทียบกับ ดัชนีความเหลื่อมล้ าในกลุ่มของประเทศรัฐเดี่ยว   
(Unitary State) และมลรัฐ (Federal State) ครอบคลุมตัวอย่างประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และไทย โดยพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ าสูง 
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านมิติพ้ืนที่อีกด้วย อาจได้กล่าวว่า ภายในประเทศที่มีความ
เหลื่อมล้ าระหว่างภูมิภาค มีโอกาสจะเกิดปัญหาการเมืองซึ่งน าไปสู่การแบ่งแยกประเทศที่สูงขึ้นใน
อนาคต (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 10) 
 ปัจจุบันความเหลื่อมล้ าเป็นประเด็นที่น าไปสู่ข้อเรียกร้องทางการเมือง แม้หลายฝ่ายจะยังมี
ความเห็นต่างกันว่า ความขัดแย้งทางการเมืองมีเหตุผลมาจากความไม่ลงตัวทางการเมือง หรือเหตุผล
อ่ืน แต่ต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล้ านั้นได้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนรวย
กับคนจนเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในสังคม การส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ
ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ร้อยละ 40 ของคนกรุงเทพ และร้อยละ 36 ของคนอีสาน มีความเห็นว่า
ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนั้นสูงมากจนถึงขั้นยอมรับไม่ได้ และเกือบร้อยละ 80 ของคนไทย
ทั้งประเทศยอมรับว่า มีความเหลื่อมล้ าของรายได้ โดยมีทั้งที่ยังยอมรับได้ และมากจนยอมรับไม่ได้ 
(วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2553) 
 การศึกษาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า การลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะค่าลดหย่อน
จากการลงทุนในกองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่งผลให้โครงสร้างอัตราภาษีบุคคลธรรมดา กรณี 
ภ.ง.ด. 91 เปลี่ยนจากอัตราก้าวหน้าเป็นอัตราที่แท้จริง ส่วนภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการ
เสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. 90 มีอัตราก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2549-2551 โดยเฉพาะผู้มีเงิน
ได้ในชั้นรายได้ร้อยละ 60-90 นอกจากนั้น เหตุที่รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังต่ ามีหลายสาเหตุ 
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กล่าวคือ (1) ประเทศไทยมีสัดส่วนของแรงงานนอกระบบสูง ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร          
ซึ่งแรงงานนอกระบบมักมีรายได้ที่ต่ าหรือไม่แน่นอน ท าให้ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีหรือท าให้การ
ประเมินรายได้ท าได้ยากและไม่ชัดเจน (2) การกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ าสูง ท าให้มีผู้มีรายได้น้อย
กว่าเกณฑ์ภาษีจ านวนมาก ในขณะที่  รายได้จ านวนมากกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มน้อยซึ่งมีช่องทางใน
การเสียภาษีให้ต่ าหลายทาง เช่น การลดหย่อน โยกย้ายฐานเงินได้ให้ไปสู่ฐานที่ จะต้องเสียภาษีที่ต่ า  
เป็นต้น (อมรเทพ จาวะลา และ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2554) 
 จากปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่งผลให้เกิด
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผล
บังคับใช้ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้น ทั้งนี้การยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้สุทธิ 150 ,000 บาทแรก ยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ดัง
ตารางที่ 1.1 (กรมสรรพากร: ปชส. 15/2559) 
 
ตารางท่ี 1.1 การปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
 

เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ) 
1 - 300,000* 5 

300,001 - 500,000 10 
500,001 - 750,000 15 

750,001 - 1,000,000 20 
1,000,001 - 2,000,000 25 
2,000,001 - 5,000,000 30 

5,000,001 ขึ้นไป 35 

 
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร, 2559, การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี
ภาษี 2560 เป็นต้นไป: การประชุมคณะรัฐมนตรี 19 เมษายน พ.ศ. 2559. 
 
  
 



4 
 
 ดังนั้น การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้
จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชี
อัตราภาษี พ.ศ. 2560 จึงเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่ เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ซึ่งผู้วิจัยให้ความส าคัญกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีกับการกระจายรายได้ 
หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ความร่วมมือในการเสียภาษี และหลักความเป็นกลางใน
การจัดเก็บของภาษี เป็นต้น โดยที่การวิจัยในเรื่องนี้นั้น จะใช้กระบวนการของการก าหนดนโยบาย            
(Policy formulation) กระบวนของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) ในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแนวทางการลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้ข้อมูลจากการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของประเทศไทย (Socio-Economic Surveys: SES) ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

1.2 ค าถามวิจัย 

 สภาพสังคมของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยนั้น ได้มีการเปลี่ ยนแปลง
ทางระบบของสังคมอย่างมากมาย ดังนั้น การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็น
ธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย         
: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้เกิดค าถามในการศึกษาที่เป็นลักษณะ
ของภาพรวมในสังคมไทย ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพ่ือน าไปสู่ผลการศึกษาและวิธีแก้ไขตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งค าถามวิจัยประกอบด้วย ดังนี้ 
 1.2.1 ระดับความส าเร็จที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยมีอะไรบ้าง 
  1.2.1.1 ระดับบริบทของนโยบายที่น าไปปฏิบัติมีอะไรบ้าง 
  1.2.1.2 ระดับความเป็นไปได้ของนโยบายที่น าไปปฏิบัติมีมากน้อยเพียงใด 
  1.2.1.3 ระดับกระบวนการของนโยบายมีความชัดเจนเพียงใด 
  1.2.1.4 ระดับผลงานของนโยบายประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
 1.2.2 การเปรียบเทียบความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 เป็นเช่นไร 
  1.2.2.1 การวิเคราะห์ภาระทางภาษีก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีมีการ
กระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 
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  1.2.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสมอภาคหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดามีการปรับตัวในทิศทางอย่างไร 
  1.2.2.3 อัตราภาษีท่ีแท้จริงที่ประชาชนได้รับมีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 
  1.2.2.4 การกระจายรายได้ก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประเทศไทยมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการ
กระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงิน
ได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 มีความเก่ียวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย 
และพัฒนานโยบายสาธารณะของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามสภาพแวดล้อมและ
สภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาประกอบด้วย ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทย 
  1.3.1.1 ระดับบริบทของนโยบาย 
  1.3.1.2 ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
  1.3.1.3 ระดับกระบวนการของนโยบาย 
  1.3.1.4 ระดับผลงานของนโยบาย 
 1.3.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560  
  1.3.2.1 การวิเคราะห์ภาระทางภาษี 
  1.3.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสมอภาค 
  1.3.2.3 อัตราภาษีท่ีแท้จริง 
  1.3.2.4 การกระจายรายได้ก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประเทศไทย 
 1.3.3 เพ่ือสรุปและเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตรา
ภาษ ีพ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้    
 1.4.1 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้
จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชี
อัตราภาษี พ.ศ. 2560 ได้ท าการศึกษาระดับความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษี พ.ศ. 2560 โดยอาศัยข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง ส่วนกลาง 
และเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ ทั้ง 5 ภาคของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในประเทศไทย 
 1.4.2 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้
จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชี
อัตราภาษี พ.ศ. 2560 ได้ท าการศึกษาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน พ.ศ. 2556 ซึ่งโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ พ.ศ. 2558 เป็นโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเก่า และ           
พ.ศ. 2560 เป็นโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่การปรับปรุงแบบใหม่ โดยการศึกษาอาศัยข้อมูล     
ทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของ
ประเทศไทย (Socio-Economic Surveys: SES) ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิจัย ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

1.5 วิธีการศึกษา 

 1.5.1 การศึกษาจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระดับความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษี พ.ศ. 2560 และแหล่งข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560  
 1.5.2 การศึกษาวิเคราะห์และทบทวนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้
ของประเทศไทย 
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 1.5.3 การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( Indept Interview) กับผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทั้ง 5 ภาค ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ด้านวิชาการ 
 เพ่ือให้ได้กรอบแนวความคิดทางวิชาการในการน าไปใช้ศึกษาระดับความส าเร็จต่อการก าหนด
นโยบายของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดยครอบคลุมทั้ง 5 ภาค
ของกรมสรรพากรของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน โดย
กรอบแนวคิดนี้สามารถน าไปปรับใช้ในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติของหน่ วยงาน อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลสามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับ
ประชาชนในด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เช่น นโยบายการสร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษา
ระหว่างชนบท และตัวเมือง นโยบายการสร้างความเท่าเทียมในการได้รับสวัสดิการทางการแพทย์ของ
ประชาชนทั่วประเทศ และนโยบายการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลสามารถเปิดเผยได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนตามความเป็นจริง เป็นต้น 
 

1.6.2 ด้านนโยบาย 
  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายส าหรับการเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ าทางการ
กระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาล ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ
ระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายให้เป็นรูปธรรมต่อสังคม โดยจะท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ของการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 น าไปพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม 



 
 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การน าเสนอกรอบแนวคิดของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการจะ
ศึกษานั้นผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการ
กระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงิน
ได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ โดย
มีประเด็นที่ศึกษา คือ ความหมาย ความส าคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะทฤษฎีแบบบนลงล่าง (Top-Down) และล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ผ่าน
การสร้างตัวแบบที่ส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเป็นกระบวนการและข้ันตอนทั้ง 8 ของการ
น านโยบายไปสู่ความส าเร็จ แนวคิดและทฤษฎีต่อมาเก่ียวข้องกับภาษีอากรเป็นการศึกษา ความหมาย
และประเภทของภาษี หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ภาระภาษี การปฏิรูปภาษี กรอบแนวคิดส าหรับภาษี
และวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ า
ทางการกระจายรายได้ ได้ให้ความส าคัญกับความหมายและสาเหตุของความเหลื่อมล้ าทางการ
กระจายรายได้ รวมไปถึงแนวความคิดการกระจายรายได้และวิธีการกระจายรายได้ครั้งใหม่ โดยผู้วิจัย
ได้ท าการค้นคว้าในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่จะน าเสนอต่อไป 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  

 ในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) นั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์พ้ืนฐาน
ของนโยบาย โดยให้ความส าคัญกับความหมาย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของนโยบายสาธารณะ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความหมายและความส าคัญของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้  
 

2.1.1 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 Walter Williams (1971: 144 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2560: 450-451) ได้อธิบาย
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า เป็นรูปแบบของการการตัดสินด้วยการรวบรวมคนและ
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ทรัพยากรที่มีอยู่ (a cohesive organizational unit) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ผ่านการ
กระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 
   1) องค์กรต้องมีศักยภาพในการรวบรวมคนและทรัพยากรขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวเป็นการที่ผู้น าขององค์กรมีภาวะผู้น าสูง (Leadership) และ
เข้าใจถึงความส าคัญของความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรทั้งหมดของ
องค์กร เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่การน านโยบายไปปฏิบัติ 
   2) การกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการที่ผู้น าองค์กรจะต้องชี้แจง ข้อปฏิบัติ
ในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างชัดเจน ผ่านปัจจัยในการกระตุ้น (Motivation) รวมทั้ งการก าหนดสิ่ งจูงใจ 
(Incentive) แก่บุคลากร เพื่อให้มีขวัญและก าลังใจ (Morale) ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กล่าวโดยสรุป การน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวความคิดของ Williams เป็นการสร้าง
ศักยภาพให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ซึ่งผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ว่า เป็นการผ่านการก าหนดขอบเขตของ
งานอย่างชัดเจน และระบุสมรรถนะการท างาน เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิด
ประสิทธิภาพแก่องค์กร 
 Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky (1984 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560: 
452-454) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนด
เป้าหมาย และการน านโยบายไปปฏิบัติตามเป้าประสงค์ โดยเกี่ยวข้องกับการประเมินความส าเร็จของ
บุคลากร และการวิเคราะห์ข้อปฏิบัติ ในการตัดสินใจเฉพาะด้าน ผ่านมุมมองที่หลากหลาย การบรรลุ
เป้าประสงค์ผ่านการตัดสินใจเฉพาะด้านระดับใด ย่อมเป็นการวัดระดับของความส าเร็จในการน า
นโยบายไปปฏิบัติระดับนั้น ซึ่งมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ทั้งหมดขององค์กร 
   2) กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าประสงค์ของนโยบายและ
การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์ เป็นการชี้ให้เห็นถึงมาตรการในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้อง
มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติ ซึ่งเป้าประสงค์เปรียบเสมือนจุดแข็งของการปฏิบัติ จะต้องมีการก าหนด
เป้าประสงค์ให้มีความชัดเจน ความเที่ยงตรงในการแก้ปัญหา และความเป็นไปได้ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ส่วนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเหมาะสม 
มีทรัพยากรเพียงพอต่อการปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีภาวะผู้น า 
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สามารถกระตุ้นและสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ 
   3) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความส าเร็จให้ชัดเจนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
แก่ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การประเมินผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงต้องมีทั้งความเที่ยงตรง
และเชื่อถือได้ ผ่านการท างานที่เป็นระบบตามระเบียบวิธีการประเมินผล (Method) เพ่ือให้การ
ประเมินผลส าเร็จสามารถระบุระดับของความส าเร็จได้อย่างชัดเจน และสามารถให้ข้อเสนอแนะถึง 
อุปสรรคและปัญหาในระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติที่จะควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
   4) การเปลี่ยนจากนามธรรมของเป้าประสงค์ไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่มีความ
เฉพาะเจาะจง และสามารถน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องเป็น             
ผู้ตัดสินใจ เพ่ือให้ปราศจากความคลุมเครือ และมีความชัดเจนในการด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจในขั้นตอนนี้ เป็นส่วนที่มีความส าคัญมากท่ีสุดในกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติ 
   5) ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ที่ต้องท างานร่วมกัน และระหว่างหน่วยงาน เพราะฉะนั้น ความร่วมมือด้วยความเข้าใจต่อ
การบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน จะส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ ยังมีสมมติฐานเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขเบื้องต้น
และการท านายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ ถ้า X ได้รับการกระท าในเวลา T1 จะก่อให้เกิด Y ณ 
เวลา T2 สมมติฐานดังกล่าวแสดงความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติและ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สมมติฐานจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติของรัฐบาล เรียกว่า
แผนงาน (Program) เช่น การปฏิบัติที่มีหลักประกันว่าเงื่อนไขเบื้องต้นได้รับการปฏิบัติเรียบร้อย 
ได้แก่ การให้ความเห็นชอบกฎหมายและการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 เพ่ือให้สามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้ต่อไปให้เกิดความเหมาะสม ความส าคัญของการน า
นโยบายไปปฏิบัติของ Pressman and Wildavsky คือ การรับรู้จุดที่การก าหนดนโยบายของ
องค์การราชการยุติ และการน าไปปฏิบัติในขั้นเริ่มต้น โดยได้รับงบประมาณและอ านาจหน้าที่ 
(Authority) เป็นการรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ผู้ก าหนดนโยบายก าหนดไว้ 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติตาม
แนวความคิดของ Pressman and Wildavsky นั้นได้ให้ความส าคัญกับการให้ค าแนะน าแก่ผู้
ก าหนดนโยบาย ด้วยวิธีขั้นตอนที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าประสงค์ โดยมีความสัมพันธ์กับความ
ร่วมมือและความสามารถของบุคลากรในองค์กร ผ่านตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดที่มี
การบริหารอย่างสมบูรณ์ (Perfect Administration)  
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 Carl E. Van Horn and Donald S. Van Meter (1976: 103 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 
2560: 450-451) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ของการน า
นโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์กรได้ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่
กระท าโดยภาครัฐและเอกชน โดยมีผลต่อความส าเร็จที่ได้ก าหนดจากผู้ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายที่เป็นในเชิงทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ รวมทั้งความพยายามที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้จากการ
ตัดสินใจในนโยบายด้วย ซึ่งสามารถจ าแนกคุณลักษณะได้ ดังนี้ 
   1) การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นทั้งกิจกรรมของรัฐและเอกชน ในส่วนที่เป็น
กิจกรรมของรัฐ อาจหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ส่วนกิจกรรมของเอกชน หมายถึง ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ในส่วนของปัจเจกบุคคล 
อาจพิจารณาได้จากการประกอบกิจการส่วนตัว หรือธุรกิจที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะการช าระภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และในส่วนกลุ่มบุคคลอาจพิจารณาได้จากกลุ่ม
สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 
   2) การตัดสินใจนโยบายของผู้ก าหนดนโยบาย มีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
โดยการก าหนดนโยบายเป็นผลจากการตัดสินใจนโยบายโดยได้พิจารณาทางเลือกและวัตถุประสงค์ไว้
ล่วงหน้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจโดยชอบกฎหมาย นโยบายจะถูกส่ งให้องค์การ
ราชการรับผิดชอบ เป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
   3) การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการตัดสินใจนโยบาย ซึ่งมีลักษณะนามธรรม
ให้เป็นกระบวนการเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยผู้ปฏิบัติสามารถท าความเข้าใจอย่างชัดเจน และ
เข้าใจในการด าเนินการตามข้ันตอน เพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ 
   4) การน าโยบายไปปฏิบัติต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูง เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือก
และสรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม จะต้องท าความเข้าใจเหี่ยวกับความส าคัญใน
การสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์การราชการที่มีภารกิจรับผิดชอบร่วมกัน 
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม  
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติตาม
แนวความคิดของ Carl E. Van Horn and Donald S. Van Meter นั้นจะให้ความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายเชิงนามธรรมให้ไปสู่รูปธรรม ทั้งองค์การภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน โดย
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ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และกระตุ้นให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบนโยบายมีความพยายามที่สูง เพ่ือ
น านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 Eugene Bardach (1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560: 456-457) ให้ความหมายของ
การน านโยบายไปปฏิบัติว่า เป็นกระบวนการทางการเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติ และการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นโอกาสแรก ที่จะได้น าการตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติใน
สถานการณ์ที่เป็นจริง และขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็นการสังเคราะห์
และแสดงให้เห็นถึงความหวังในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1) เกมส์ของกระบวนการทางการเมือง ที่สะท้อนให้เห็นความต่อเนื่อง
ระหว่างการตัดสินใจเลือกนโยบาย การให้ความเห็นชอบนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวเป็นผลผลิตของกระบวนการทางการเมืองที่ต้องผ่านกระบวนการเจรจาต่อรอง 
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และการประนีประนอม จนได้รับความเห็นชอบประกาศใช้เป็นนโยบาย 
จากนั้นน าไปสู่ขั้นตอนการน านโยบายปฏิบัติ  
   2) แนวความคิดเชิงทฤษฎี และการวิจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการ
มุ่งเน้นในการแสวงหาค าอธิบาย (Explanation) เพ่ือตรวจสอบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
และมีบทบาทในการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในการตอบค าถามดั งกล่าว การวิจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบ โดยต้องน าไปประยุกต์ใช้ในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้เป็นจริง 
   3) กิจกรรมทางสังคม ที่ขึ้นอยู่กับการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการแสดงให้
เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาของสังคมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติตาม
แนวความคิดของ Eugene Bardach จะให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางการเมืองของสังคม เพ่ือน า
นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน และสามารถน านโยบายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น 
ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ จนเกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องของสังคม 
 Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier (1989: 20-21 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญ
วงศ์, 2560: 457-458) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติว่า เป็นขั้นตอนส าคัญใน
กระบวนการนโยบายสารณะ และการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ 
โดยปกติเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือค าสั่งของ
ฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงหรือศาลฎีกา ขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
ประกอบด้วย ดังนี้ 
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   1) การพิจารณาผลลัพธ์ของนโยบายของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ
โดยมุ่งให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาตามเป้าประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ 
   2) การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมายต่อการตัดสินใจนโยบายของผู้
ก าหนดนโยบาย หากนโยบายกลุ่มใดไม่ยินยอมปฏิบัติตาม จะก่อให้เกิดอุปสรรคส าคัญต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 
   3) พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ เพ่ือ
จ าแนกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบ ถ้าเป็นผลกระทบทางลบจะปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างไร 
   4) พิจารณาผลกระทบจากการรับรู้ของผู้ตัดสินใจนโยบาย ซึ่งผู้ตัดสินใจ
นโยบายประเมินได้ว่าเป็นผลกระทบที่พึงปรารถนาหรือไม่  
   5) การประเมินกระบวนการทางการเมือง  ที่มีบทบาทในการบัญญัติ
กฎหมาย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มีความหมายเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติตาม
แนวความคิดของ Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier นั้นเป็นการท างานร่วมกัน
ภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์และโครงสร้างของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
 G.Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (1983: 16 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 
2560: 459) ให้ความหมายว่า การกระจายอ านาจในการน านโยบายไปปฏิบัติในเอเชีย โดยพิจารณา
ถึงสมรรถนะของหน่วยบริหารท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนาชนบท และจุดมุ่งหมายส าคัญของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ คือ การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในประเทศก าลังพัฒนาไม่ ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เมื่อ
นโยบายหรือแผนงานถูกก าหนดขึ้นมาแล้ว จะถูกน าไปปฏิบัติโดยอัตโนมัติของระบบราชการ และการ
บรรลุเป้าหมายจะเป็นไปตามที่ผู้ก าหนดนโยบายคาดหวังได้ ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไม่
เหมาะสม Thomas B. Smith (1973: 197-198 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ,์ 2560: 459) 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติตาม
แนวความคิดของ G.Shabbir Cheema, Dennis A. Rondinelli and Thomas B. Smith จะ
เน้นการกระจายอ านาจลงท้องถิ่นในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสม แต่ในประเทศ
ก าลังพัฒนายังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ท าให้กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องพัฒนาและ
ให้ความสนใจในทรัพยากรและบุคลากรเป็นส าคัญ 
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2.1.2 ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี แนวทางการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ และตัวแบบในการวิเคราะห์การน านโยบายไป
ปฏิบัติ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ และต่อกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งหมด ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ และสามารถ
สรุปได ้(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ,์ 2560: 463-466) ดังนี้ 
   1) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวจะสอดคล้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
ทั้งต่อผู้ตัดสินใจนโยบาย โดยส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย      
จะส่งผลให้ผู้ก าหนดนโยบายได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากได้กระท าการตัดสินใจเลือกนโยบายที่
ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลส าเร็จในอนาคตทางการเมืองของผู้ก าหนดนโยบาย ในทางตรงกันข้าม หากการน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบความล้มเหลว จะส่งผลให้ผู้ก าหนดนโยบายโดนไม่ไว้วางใจจากประชาชนใน
การตัดสินใจในนโยบายที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าการตัดสินใจเลือกนโยบายจะถูกต้อง แต่เมื่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติล้มเหลว ย่อมแสดงว่าผู้ตัดสินใจในฐานะผู้น าทางการเมืองมีความบกพร่องและ
จะต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
   2) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีการน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จ จะท าให้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไข และมีความพอใจต่อผลงานของผู้
ตัดสินใจนโยบาย ในทางตรงกันข้าม ถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติประสบความล้มเหลว ปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดหามาตรการใหม่ในการ
แก้ไขต่อไป ท าให้การแก้ไขต้องใช้เวลาและต้นทุนสูงขี้นด้วย 
   3) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  จะส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยปฏิบัติงาน ในกรณีที่การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ หน่วยปฏิบัติจะได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจทั้งจากผู้ก าหนด
นโยบาย และกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นหน่วยปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้ก าหนดนโยบาย
อาจให้รางวัลตอบแทนแก่หน่วยปฏิบัติเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากการน านโยบาย
ไปปฏิบัติประสบความล้มเหลว หน่วยปฏิบัติจะถูกต าหนิทั้งจากผู้ก าหนดนโยบายและกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องว่าท างานอย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจท าให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยปฏิบัติต้องถูกลงโทษ 
หรือไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบก็ได้ 
   4) ถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่า เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือสังคม
อย่างได้ผล ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากการน านโยบายไปปฏิบัติประสบความล้มเหลว คือ การใช้
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ทรัพยากรไม่คุ้มค่า อาจจะต้องใช้ทรัพยากรมากข้ึนในการด าเนินการแก้ไขใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
จัดสรรทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาสาธารณะอ่ืน ๆ ด้วย 
   5) การน านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้าหากการน านโยบายไปปฏิบัติตามแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายเพ่ือ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ในทางตรงกันข้าม ถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติประสบความ
ล้มเหลว ย่อมหมายถึงความล้มเหลวในแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ด้วย ท าให้การพัฒนา
ประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข และสูญเสียทรัพยากรในการ
แก้ไขปัญหามากขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบการพัฒนาประเทศจึงต้องตัดสินใจเลือกนโยบายที่มีความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ และมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติที่มีความสามารถน าไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จ  
   6) การน านโยบายไปปฏิบัติได้มีบทบาทตั้งแต่กระบวนการก าหนดทางเลือก
นโยบาย กล่าวคือ นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องค านึงถึงการพิจารณาทางเลือกนโยบายที่มีความจ า
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจในทุกทางเลือกที่น ามาวิเคราะห์จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า          
ผู้ตัดสินใจนโยบายต้องพยายามเลือกทางเลือกที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมที่พึงปรารถณาของสังคม 
และจะต้องเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ความส าคัญของการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้นจะต้องมีหลักประกันในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน และเมื่อมีอุปสรรค ผู้ตัดสินใจนโยบาย ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกับก าหนดเวลาที่ระบุไว้ 
โดยค านึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับ 
  2.1.2.1 ที่มาของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจาย
รายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และ
บัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาที่มาของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นสาขาวิชา
ที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ราวทศวรรษที่  1970 (Hill and Hupe, 2002: 41) เมื่อเทียบกับการศึกษาด้าน
นโยบายอ่ืน ๆ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ความสนใจในการศึกษาวิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Analysis) แล้วจะพบว่า ในอดีตมุ่งเน้นหนักไปที่การศึกษากระบวนการของการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ (Policy Formulation Process) และการประเมินผลของนโยบาย
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สาธารณะ (Policy Evaluation) เป็นส่วนใหญ่ การศึกษาที่มุ่งหาค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Process) ซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมโยงที่
ส าคัญระหว่างการก าหนดนโยบายและการประเมินนโยบายกลับกลายเป็นช่องว่างที่ไม่ได้รับความ
สนใจ (Hargrove, 1975) กลับล้มเหลวเมื่อน าไปปฏิบัติจริง โดยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของความ
ล้มเหลวได้ จึงต้องล้มเลิกไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้ ท าให้นักวิชาการหลายท่านวิเคราะห์ว่า การศึกษาการ
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย ตลอดจน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานตามเจตจ านงของนโยบายให้ดีขึ้น  
  ซาบาเตียร์ และแมซมาเนียน ได้กล่าวถึง จุดก าเนิดของการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติ โดยเริ่มมีรูปร่างชัดเจนเมื่อปี ค.ศ. 1973 จากผลงานของ เพรสแมน และวิลดัฟสกี้ เรื่อง 
Implementation ที่ ได้ท าการศึกษา นโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยที่ เมืองโอ๊คแลนด์ 
แคลิฟอร์เนีย การศึกษาของทั้งสองช่วยกระตุ้นให้นักวิชาการอื่น ๆ เห็นความส าคัญของการศึกษาการ
น านโยบายไปปฏิบัติ และส่งผลให้เกิดผลงานเพ่ิมข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980  
  การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นสาขาวิชาที่เกิดขึ้นมาจากองค์ความรู้เชิง
ทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์ 2 สาขาวิชาด้วยกัน คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public 
Administration) และสาขาที่สองคือ การวิเคราะห์ระบบ (System Approach) (ทองใบ สุดชารี, 
2534) อย่างไรก็ตามการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ หากพิจารณาในแง่ขององค์
ความรู้ที่น ามาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในประเด็นส าคัญ การศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาปัญหาพ้ืนฐานในกระบวนการของนโยบายที่แตกต่างไปจากปัญหา
พ้ืนฐานในการบริหารงานขององค์การขนาดใหญ่หรือสลับซับซ้อนทั่วไปโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
กรอบของการมองปัญหา หน่วยวิเคราะห์และการออกแบบกลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้น
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นสังคมศาสตร์ 
(วรเดช จันทรศร, 2528) และอาศัยสหวิทยาการเช่นเดียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน และมี
ความใหม่ในฐานะที่เป็นสาขาที่มีรากฐานมาจากการขาดความสนใจและการขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  จากอดีตจนถึงปัจจุบันการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงมักให้ความสนใจไปที่
การศึกษารวบรวมข้อมูลโดยละเอียด (Detailed Investigation) เกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการ ณ 
สถานที่ปฏิบัติ การศึกษามีขอบเขตกว้างโดยดูจากปัจจัยทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบ
ราชการ ตลอดจนปัจจัยทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะ
เหตุที่มีขอบเขตในการศึกษาที่กว้าง แนวทางในการสั่งสมความรู้จึงมักจะไม่ได้เน้นระเบียบวิธี
การศึกษาที่เข้มหรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Technique) ที่มีอยู่จากแนวทางของ
นักหนังสือพิมพ์ นักมานุษยวิทยา และนักประวัติศาสตร์ ไปจนถึงแนวทางอย่างเข้มของการศึกษาเชิง
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ส ารวจ (survey research) ข้อมูลในส่วนที่การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติต้องการเป็นข้อมูล
โดยเฉพาะ เพ่ือวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ (1) เพ่ือการวินิจฉัยปัญหาของนโยบายแต่ละ
นโยบายที่มาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่แตกต่างกัน (2) เพ่ือพัฒนา
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การหรือแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ และ (3) เพ่ือวางขั้นตอนและ
กระบวนการของการน าทางเลือกต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2559: 29-31) 
  กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การศึกษาการน านโยบาย
ไปปฏิบัติในอดีตนั้น เป็นการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ได้ศึกษาภาพในวงกว้างท าให้ไม่มีการสร้าง
ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่สามารถสร้างตัวแบบ
ทางทฤษฎีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการน านโยบายไปปฏิบัติได้เพียงพอ 
 

2.1.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์กร (Factors 
Influencing Policy Implementation) ท าให้ทราบว่าในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ทั้งนี้  
เนื่องจากความส าเร็จของแผนงานและโครงการมีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้น าและภาวะ
ผู้น าขององค์กร ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และความส าเร็จที่เคยเกิดขึ้น โดยลักษณะ
ของปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการซึ่ง
ผู้วิจัยได้สรุปได ้(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560: 485-498) ดังนี้  
    1) แหล่งที่มาของนโยบาย (Source of Policy) โดยทั่วไปนโยบายอาจมี
ที่มาหรือผ่านกระบวนการก าหนดนโยบาย จนกระทั่งปรากฎเป็นนโยบายในหลายลักษณะ เพ่ือน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีปรารถณา สามารถจ าแนกให้เห็นชัดเจน คือ 
     1.1) การแถลงการณ์หรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร ลักษณะของ
นโยบายประเภทนี้อาจกระท าในรูปของการประกาศแถลงการณ์หรือมติของคณะรัฐมนตรี นโยบายที่
ดีจะต้องมีความชอบธรรม กล่าวคือ จะต้องเป็นนโยบายที่มีความถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิยมของ
สังคม และเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ 
     1.2) เนื้อหาหรือรายละเอียดในกฎหมาย เป็นนโยบายที่ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ได้ กฎหมายจึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการทางการเมือง  
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     1.3) ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการ
ประกาศใช้กฎหมายที่ถือว่าเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหารมีความร่วมมือกันตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ นโยบายใด ๆ ของ
ฝ่ายบริหารที่จ าเป็นจะต้องประกาศเป็นกฎหมาย จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารได้รับความร่วมมือ
หรือการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
     1.4) ข้าราชการระดับสูง เป็นหน่วยราชการและองค์การราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน โดยน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะให้ประสบความส าเร็จ แต่ยังมีบทบาทที่ส าคัญ คือ การริเริ่มก่อรูปนโยบายและ
การพัฒนาทางเลือกนโยบายอีกด้วย โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงหรือผู้น าองค์การจะมีบทบาทมาก
ในการก าหนดปัญหานโยบายและการพิจารณาเสนอทางเลือกนโยบายต่อฝ่ายการเมือง 
     1.5) การพิจารณาและการวินิจฉัยของศาล องค์การราชการที่
รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลสูงหรือศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
กับงานของตนด้วย และถือเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น  อาจถูกฟ้องร้องจาก
ผู้เกี่ยวข้องที่สูญเสียประโยชน์เพราะการไม่ปฏิบัติตามขององค์การราชการที่รับผิดชอบ 
    2) ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) เป็นรากฐานส าคัญของ
ความมุ่งหมายของนโยบายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
นโยบายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การระบุสภาพปัญหานโยบายอย่างครอบคลุมครบถ้วน 
การก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหา และการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3) การสนับสนุนนโยบาย (Support for Policy) ในการก าหนดนโยบาย
จะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า จะมีกลุ่มผู้สนับสนุนมากกว่าและกลุ่มคัดค้านจะไม่มีพลังมากพอที่
ขัดขวางการน านโยบายไปปฏิบัติ หากผู้ก าหนดนโยบายมิได้วิเคราะห์เงื่อนไขเหล่านี้ตั้งแต่ต้น เมื่อ
ปรากฎว่ามีผู้คัดค้านมาก อาจท าให้ต้องยกเลิกนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างการ
ด าเนินงาน เพ่ือลดกระแสการคัดค้านให้น้อยลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรได้มาก 
    4) ความซับซ้อนในการบริหารงาน (Complexity of administration) 
ผู้บริหารควรพิจารณาการบริหารนโยบาย ทั้งในมิติของแนวราบ และแนวดิ่งควบคู่กันไป และจะเห็น
ได้ชัดเจนว่า ยิ่งมีจ านวนหน่วยงานหรือองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องการน านโยบายไปปฏิบัติมากเพียงใด           
(ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะความคาดหวัง มีผลประโยชน์ มุมมอง และทัศนคติที่แตกต่างกันไป) ก็จะยิ่ง
ท าให้กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ  เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย 
(Greenwood et al, 1976 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2560: 494) ดังนั้น การน านโยบายไป



19 
 
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ ผู้ก าหนดนโยบายและผู้มีอ านาจตัดสินใจ
นโยบายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้องค์การที่มีความซับซ้อนสูง เนื่องจาก ลักษณะดังกล่าวจะ
ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ  
    5) สิ่งจูงใจส าหรบัผู้ปฏิบัติ (Incentive for implementation) หากท าการ
พิจารณาในด้านธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลโดยทั่วไปนั้นย่อมประสงค์จะได้รับ
การยกย่อง การชมเชย การให้ก าลังใจ และการได้รับผลตอบแทนจากการท างานด้วยความอุทิศ
เสียสละของตน ดังนั้น หากผู้ตัดสินใจและผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น า และเข้าใจคุณค่าของจิตใจ            
ผู้ปฏิบัติที่ มีต่อสิ่งจูงใจ และสามารถจัดสรรสิ่ งจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ          
การกระท าเหล่านี้จะส่งเสริมขวัญ และก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   6) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ในเรื่องการจัดสรร
ทรัพยากรนี้ ทั้งผู้ก าหนดนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ควรตระหนักถึงผลประโยชน์หรือต้นทุนที่
ไม่ได้คาดไว้ด้วย ซึ่งเรียกว่า “ผลกระทบจากภายนอก” อันเป็นผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ และต้องพิจารณาด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไร              
ถ้าเป็นผลกระทบทางลบจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันไม่ให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติต้องประสบความล้มเหลว (Wolf. 1979: 114-133 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560: 498) 
 กล่าวโดยสรุปผู้วิจัย สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีการสร้างกระบวนทัศน์ที่ครอบคลุมและกว้างขวาง สามารถน า
กระบวนการที่เป็นนามธรรม มาสังเคราะห์ให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องและตรงกับเป้าประสงค์ของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.3.1 ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจาย
รายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และ
บัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัย ได้ศึกษากระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาถึง
ปฏิสัมพันธ์ความเชื่อมโยง การพึ่งพา ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์การและบุคคล พอล เบอร์แมน 
(Berman, 1978: 157-184) ได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้ วิจัย
ได้จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก (วรเดช จันทรศร, 2559: 32-42) ดังนี้  
   1) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro Implementation) 
ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การน านโยบายระดับมหภาคไปปฏิบัติเกิดความไม่แน่นอนหรือความล้มเหลวนั้น 
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เบอร์แมนและแมคลาฟลิน (Berman and McLaughlin, 1977) สรุปไว้ทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่ ความ
ขัดแย้งของเป้าหมาย (goal discrepancies) การใช้อ านาจในการสนับสนุนในทางด้านทัศนคติ         
ที่ แตกต่ างกัน (influence and authority differentials) การขาดสิ่ งที่ จ าเป็นของทรัพยากร 
(resource deficiencies) และปัญหาความคลาดแคลนด้านการสื่ อสารของแต่ละหน่วยงาน 
(communication difficulties among organizations)  
   ในทางกลับกัน ปัจจัยวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง
ก าหนดให้เกิดความชัดเจน นโยบายระดับมหภาคส่วนใหญ่จะต้องอาศัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับ
หลายหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องท าหน้าที่ เป็นผู้มอบหมายนโยบาย (passages) ด้วย           
เบอร์แมนพบว่าถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมากขึ้น ก็จะมีผลกระทบมากขึ้นเท่านั้น การน า
นโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
    1.1) ขั้นตอนการประยุกต์นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ฝ่ายการเมือง
และฝ่ายบริหารมีบทบาทร่วมกันในการก าหนดนโยบาย โดยจะมีการก าหนดให้หน่วยงานและ            
ส่วนราชการ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ประยุกต์นโยบายนั้นออกมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการ  
  กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ต้องมีความชัดเจนในการก าหนดนโยบาย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และให้บรรลุความส าเร็จในระยะยาว 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการแปลงนโยบายให้มีความถูกต้องและสามารถสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของฝ่ายการเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
    1.2) ขั้นตอนการยอมรับ  คือ การท าให้หน่วยงานในระดับ
ปฏิบัติการหรือระดับล่างยอมรับแนวทางการปฏิบัติ ในการท าให้หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทาง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น รูปแบบขององค์กรระดับล่าง การเมืองและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
และการเมืองของหน่วยงานระดับล่างในขณะนั้น ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการสร้างความ
สมัครใจให้หน่วยงานระดับล่างสามารถน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การน านโยบายไปปฏิบัติ
ของหน่วยงานระดับล่างไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ว่านโยบายนั้นจะมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด การยอมรับไม่เพียงพอในการสร้างความเชื่อมั่น ถ้าหน่วยงานระดับล่างขาด
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม กล่าวคือ อ านาจที่แท้จริงในการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมอยู่ที่
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติซึ่งได้แก่ ข้าราชการระดับล่าง (street-level bureaucrats) เป็นส าคัญ 
(Lipsky, 1980) ดังนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับจุลภาคด้วย 
  กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การให้ความส าคัญกับ
หน่วยงานระดับล่างถือเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจกระบวนการในการน า
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นโยบายไปปฏิบัติ ท าให้ส่วนกลางจะต้องสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนล่างมีแรงจูงใจในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
   2) การน านโยบายไปปฏิบัติระดับจุลภาค (Micro Implementation) คือ
การที่หน่วยงานระดับล่างน านโยบาย แผนงาน และโครงการมาจากผู้ก าหนดนโยบาย แล้วน านโยบาย
มาปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม โดยสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
จุลภาค นอกจากนี้ การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลนั้น จะต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์กับ
องค์การในจุลภาคหรือระดับล่าง ซางเบอร์แมน เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงสู่ทางที่เหมาะสม” 
(mutual adaptation) (Berman, 1977) 
   กระบวนการปรับตัวเข้าหากันนั้น จะต้องอาศัยการตัดสินใจและทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างล าดับขั้นตอนของการตัดสินใจดังกล่าวจะเรียกว่า Path of Micro-
Implementation โดยเป็นการตัดสินใจที่ต่อเนื่องตามล าดับ โดยผู้วิจัยได้จ าแนกการน านโยบายไป
ปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
    2.1) ขั้นการระดมพลัง หน่วยงานระดับล่างต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
ใน 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์รับนโยบายและการขอการสนับสนุนจากส่วนกลาง จากหน่วยงาน          
ต่าง ๆ ในขั้นตอนแรกหน่วยงานระดับล่างจะวิเคราะห์ นโยบายจากส่วนกลางถึงมีความส าคัญ และ
ถูกต้อง ความส าคัญเร่งด่วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน  
    ดังนั้น ขั้นตอนที่สอง จึงเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม 
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันออกแบบหรือก าหนดโครงการของท้องถิ่นที่ให้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความส าเร็จและความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
    2.2) ขั้นการปฏิบัติ ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จึง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งในบางกรณี ผู้ปฏิบัติอาจท าการตัดสินใจ หรือก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานประจ าขึ้น หรืออาจน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ามาใช้เพ่ือท าให้
เกิดการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันของการท างานหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น (Lipsky, 1980) 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
ลักษณะของการปฏิบัติหรือการให้บริการจึงไม่มีทางที่จะท าให้เป็นแบบฉบับเดียวกันได้ โดยเฉพาะใน
นโยบายด้านการบริการสังคมผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรงด้วยแล้ว ผู้ปฏิบัติ
ย่อมจะมีดุลยพินิจในการบริหารอย่างมากจนผู้บังคับบัญชาไม่สามารถท าการควบคุมได้ ดังนั้น การ
สร้างความส าเร็จของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ในแต่ละช่วงเวลา         
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อีกทั้ง หน่วยงานระดับล่างยังจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติระดับล่างให้เข้า
กับนโยบายอีกด้วย เบอร์แมนและแมคลาฟลินได้สรุปถึงรูปแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งหมด 
3 รูปแบบ คือ  
     (1) ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ไม่มีการปรับใช้
นโยบาย แผนงานหรือโครงการในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ (nonimplementation)  
     (2) การยอมรับสภาพในการปฏิบัติ (cooptation) เป็น
การน านโยบายไปปฏิบัติเหมือนกัน แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้ เหมาะสม
กับสภาพของหน่วยงาน หรือข้อจ ากัดอ่ืน ๆ จึงอาจท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
นโยบายและแผนการด าเนินงานที่วางไว้แต่แรก ตัวอย่างเช่น การด าเนินนโยบายปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ า
ได้ทุกพ้ืนที่ เนื่องจาก บางพ้ืนที่ไม่ได้มีความเหลื่อมล้ าด้านการกระจายรายได้อย่างเดียว แต่อาจมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของนโยบายที่
วางไว้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น เป็นต้น 
     (3) การเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ (technological 
learning) หมายถึง ไม่มีการน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาใช้ ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแล้วก็ตาม เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตต าบล ประสบผลส าเร็จเพี ยงแค่มีการติดตั้ ง
อินเตอร์เน็ตตามต าบลต่าง ๆ ของประเทศ แต่ยังถือว่านโยบายไม่บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เพราะยัง
ไม่มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่อย่างแท้จริง เป็นต้น 
    2.3) ขั้นการสร้างความสามัคคี คือ ความส าเร็จของผลลัพธ์ใน
ระยะยาวของนโยบาย ต้องถูกน าไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuation) อาจกล่าว
ได้ว่า นโยบายนั้นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมการท างาน และเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้อง
ปฏิบัติทุกวัน (routinization) เนื่องจากมีนโยบายเป็นจ านวนมากที่หน่วยปฏิบัติในระดับล่างจะปฏิบัติ
ในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนาน เมื่อรัฐบาลเลิกให้ความส าคัญกับหน่วยงานระดับล่าง ท าให้ไม่มีแรงจูงในการ
ปฏิบัตินโยบายที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น การสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ผู้เกี่ยวข้องต้องหาทางท าให้การปฏิบัติตามข้ันตอนที่สองสืบทอดมาสู่ขั้นตอนที่สาม คือการสร้างความ
เป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน (institutionalization) ตัวอย่างเช่น โครงการสหกรณ์ของโรงเรียน ที่แรกเริ่ม
นั้นจะเชิญพ่อแม่ของผู้ปกครองร่วมกันสร้างนโยบายการน าไปปฏิบัติของแต่ละโครงการ เมื่อเวลาผ่าน
ไปทางโรงเรียนจึงจัดตั้งสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายผู้ปกครองเกิดข้ึนมาตามล าดับ 
  นักวิชาการบางท่านได้น าแนวความคิดทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development) เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างการจูงใจ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีมให้เกิด
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ขึ้นกับผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความผูกพันและยอมรับโครงการอันจะส่งผลท าให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainability)  
  กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับจุลภาคนั้น เป็นการให้ความส าคัญของหน่วยการปฏิบัติในระดับล่าง โดยได้มุ่งเน้นความต่อเนื่อง
ของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของนโยบาย และน าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติของภาครัฐ 
 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีแบบ Top-Down and Bottom-Up 
 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแบบ Top-Down and Bottom-Up โดยเป็นการให้
ความส าคัญกับแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งระบบจากหน่วยงานส่วนกลางลงไปหน่วยงาน
ส่วนล่าง และจากหน่วยงานส่วนล่างไปสู่ส่วนกลาง ทั้งนี้  ผู้วิจัยมองว่าการน าแนวคิดทั้งสองมา
ผสมผสานกันจะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ 
 เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาถึงผลงานเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการในช่วงปี 1970 ถึง 
1980 นั้นพบว่า แนวคิดของนักวิชาการสมัยนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด แนวคิดแรก คือ แนวคิด
แบบ Top-Down ซึ่งเป็นแนวที่คิดที่ให้ความส าคัญที่ตัวนโยบายและการควบคุมการน านโยบายไป
ปฏิบัติโดยผู้ก าหนดนโยบาย ว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าตัวผู้
ปฏิบัติระดับล่าง และแนวคิดที่สองคือ แนวคิดแบบ Bottom-Up ในทางตรงกันข้ามได้ให้ความส าคัญ
กับตัวผู้ปฏิบัติระดับล่างว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าการ
ควบคุมจากส่วนกลาง ความแตกต่างของแนวคิดดังกล่าวเป็นที่สังเกตของนักวิชาการทั่วไปในยุคนี้ 
เช่น ไมเคิล ฮิลล์ และปีเตอร์ ฮัพ (Michael Hill and Peter Hupe, 2002) และพอล ซาบาร์เตียร์ 
(Paul Sabatier, 1986) ซึ่งได้ท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดแบบ Top-Down 
และ Bottom-Up แสดงให้เห็นถึงมุมมองของการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) 
แยกออกจากการก าหนดนโยบาย (policy formation) อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนส าหรับนักวิชาการหลายท่าน เนื่องจากการน านโยบายไป
ปฏิบัติยังขึ้นอยู่กับความแตกต่างของนโยบายหรือประเภทของนโยบาย และความแตกต่างของ
หน่วยงานและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2559: 76) 
 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติครั้งแรก โดยเพรสแมน และวิลดัฟสกี้ (Pressman and 
Wildavsky, 1973 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 76-77) ที่ได้ท าการศึกษาถึงความล้มเหลวของ
นโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยในเมืองโอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนียนั้นพบว่าแนวทางการน านโยบาย
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ไปปฏิบัติมีลักษณะแบบ Top-Down อยู่มาก เนื่องจากการปฏิบัติงานมีโครงสร้างที่เป็นไปตามล าดับ
ชั้น โดยโครงสร้างนั้นประกอบไปด้วยหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ที่จะต้องร่วมมือกัน 
(co-operation) ในการท าให้นโยบายบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งเพรสแมนและวิลดัฟกี้ได้สรุปถึงสาเหตุส าคัญ
ของความล้มเหลวดังกล่าวว่า เกิดจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่บนทฤษฎีที่เหมาะสม เช่น โครงการ
สร้างโรงงานซ่อมเครื่องบิน และท าประตูเชื่อมจากเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่
มีความช านาญและมีคุณภาพสูง คนงานส่วนใหญ่ที่เป็นคนด า และคนกลุ่มน้อยไม่มีความรู้เพียงพอ จึง
ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรม ท าให้โครงการล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ นอกจากนี้
ยังมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องจะตัดสินใจมาก เพราะนโยบายที่มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ท าให้เกิด
ความล่าช้า และยังเผชิญกับการต่อต้านจากฝ่ายการเมือง เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่คัดค้านการ
ถมอ่าว เป็นต้น  
 การศึกษาของเพรสแมนและวิลดัฟสกี้ เพ่ือหาสาเหตุของความล้มเหลวของนโยบายที่มีลักษณะ
แบบ Top-Down นั้นจึงเน้นที่การศึกษาในตัวนโยบายเป็นหลัก โดยได้พัฒนาตัวแบบส าหรับ
การศึกษากระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่มีความเชื่อพ้ืนฐานว่านโยบายแต่ละนโยบาย
ย่อมสะท้อนให้เห็นเป้าหมายและแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การศึกษาของทั้งสองจึงเน้นไป
ที่การวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผู้ วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตัว
แปร (วรเดช จันทรศร, 2556: 77) ดังนี้  
  ตัวแปรกลุ่มท่ี 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย 
   1) ความเหมาะสมของกลุ่มประชากรในพ้ืนที่เป้าหมาย 
   2) ลักษณะสังคมและความร่วมมือจากท้องถิ่น 
   3) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
   4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
  ตัวแปรกลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวแปรด้านความซับซ้อนในการประสานการปฏิบั ติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ (complexity of joint action) ประกอบด้วย 
   1) ความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถ
ท างานด้วยกันได ้
   2) ความซับซ้อนของกระบวนการตัดสินใจ (multiplicity of decisions) 
   3) ความขัดแย้งของเป้าหมายของโครงการ หรือความไม่สอดคล้องกันของ
เป้าหมายหลักท่ีมีมากกว่า 1 เป้าหมาย และ 
   4) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานที่เกิดขึ้น 
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  ตัวแปรกลุ่มที่ 3 ตัวแปรด้านความเชื่อมโยงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย  
   1) ความสามารถในการพัฒนาแนวทางที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้และจาก
ประสบการณ์เพ่ือท าให้เกิดการแก้ไขปัญหา (learning from experience factor) 
   2) ความล้มเหลวของกระบวนการนโยบาย ที่จะต้องเข้าใจและยอมรับถึง
ความส าคัญของความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติ 
   3) การขาดทฤษฎีที่เหมาะสมเพื่อใช้อธิบายลักษณะของนโยบาย 
 ผลงานของเพรสแมน และวิลดัฟสกี้ได้รับการสนับสนุนจากแวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น ซึ่งได้มี
ผลงานออกมาหลังจากนั้น 2 ปี แวน มีเตอร์ และแวนฮอร์นท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติโดย
อาศัยพ้ืนฐานสามประการ คือ 
   1) ทฤษฎีองค์การ 
   2) ผลกระทบของนโยบาย และ 
   3) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ พร้อมกันนี้ทั้งสองได้เสนอตัว
แบบเชิงระบบส าหรับการศึกษาปัญหาในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเชื่อว่า
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสามประการด้วยกันคือ กระบวนการใน
การสื่อความ สมรรถนะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  และความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ
การศึกษาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เป็นแผนภูมิ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเพรสแมนและวิลดัฟสกี้ (วรเดช จันทรศร, 2556: 79) 
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ภาพที่ 2.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
แหล่งที่มา: วรเดช จันทรศร, 2559: 79.  
 
 ตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีองค์ประกอบย่อยอีกซึ่งผู้วิจัยได้จ าแจก
ประเด็นที่ส าคัญ (วรเดช จันทรศร, 2559: 80) ดังนี้  
   1) การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือติดต่อข้อความ ย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติว่าในการก าหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน โดยเป็นความชัดเจนของแผนงานที่มีส่วนช่วย
ให้เกิดความรู้เข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
   2) ในด้านปัญหาของสมรรถนะ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยปฏิบัติว่าจะท างานได้ตามที่หวังเพียงใด ความสามารถดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับความพอเพียงของทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรม การจูงใจให้ปฏิบัติงาน คุณภาพของ
บุคลากร ภาวะผู้น า ความส าคัญของหน่วยงานนั้น  ๆ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองโดยทั่วไป  

ผล
ขอ

งก
าร

น า
นโ

ยบ
าย

ไป
ปฏ

ิบัต
ิ

(1) ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์

(2) ความล้มเหลวของกระบวนการนโยบาย                                            

(3) การขาดทฤษฎีที่เหมาะสมเพื่อใช้อธิบายลักษณะของนโยบาย

(1) ความเหมาะสมของกลุ่มประชากรในพื้นที่เป้าหมาย

(2) ลักษณะสังคมและความร่วมมือจากท้องถิ่น

(3) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

(4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน

(1) ความสามารถในการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

(2) ความซับซ้อนของกระบวนการตัดสินใจ

(3) ความขัดแย้งของเป้าหมายของโครงการ

(4) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานที่เกิดขึ้น
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   3) ในด้านของตัวผู้ปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติเอง ความร่วมมือดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ความภักดีของบุคลากรที่มีต่อองค์การ และประโยชน์ส่วนตัว ตลอดจนความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
จากวิธีการปฏิบัติงานที่ท าอยู่เดิมด้วย  
   เช่นเดียวกับ เพรสแมนและวิสดัฟกี้ การน านโยบายไปปฏิบัติในทรรศนะ
ของแวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น นั้นเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ และการสื่อข้อความที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ตัวรับนโยบายไปจนถึงผู้ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นล าดับชั้นของการสื่อข้อความจากบนลงล่าง โดยไม่มี
การย้อนกลับไปทางเดิม การสื่อความรูปแบบดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการสื่อความจากบนสู่ล่าง  
   อย่างไรก็ตาม ในภายหลังวิลดัฟสกี้ได้ค้นพบ ข้อผิดพลาดของแนวคิดแบบ 
บนลงล่าง (Top-Down) ซึ่งเน้นเพียงแต่ตัวนโยบาย และปัจจัยที่ท าให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จ
เพียงอย่างเดียวท าให้ในภายหลัง จึงได้ร่วมท าการศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งร่วมกับ เกียนโดเมนิโก มาโจนี 
(Giandomenico Majone) และได้มีผลงานชื่อว่า Implementation as Evolution ในปี 1983 
โดยทั้งสองมองว่าการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องของการด าเนินนโยบายที่เน้นการกระจาย
ความรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาจากเบื้องบนลงมายังเบื้องล่างแต่
เพียงด้านเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตาม
กรอบที่นโยบายระบุไว้ หรือจ าต้องต้องมีความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายของนโยบาย หรือจะต้องมี
ความผูกพันในนโยบายแต่อย่างใด กล่าวคือ มาโจนี และวิลดัฟสกี้มองว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
เรื่องของวิวัฒนาการ ในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งจะต้องมีการต่อรอง มีการ
แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมและจิตวิทยาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติแต่ละฝ่าย และวิธีการบรรลุผลของนโยบายจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นไปตามสภาวการณ์ตลอดเวลา (วรเดช จันทรศร, 2559: 81-82) 
 ผลงานอีกชิ้นของยูยีน บาร์แดช (Bardach, 1977 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 82-83) 
มีแนวคิดที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ บาร์แดชมองว่ากระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
เสมือนระบบของเกม (system of games) หากจะต้องการศึกษาให้เข้าใจถึงกระบวนการหรือระบบ
อย่างลึกซึ้งนั้นจะต้องท าการศึกษาถึงกลอุบายที่อยู่ในกระบวนการ ซึ่งกลอุบายที่เกิดขึ้นจากความ
ขัดแย้งของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือท าให้นโยบายหรือกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นไปตามทิศทางที่
พวกตนต้องการ ดังนั้น แนวคิดของบาร์แดชจึงมีลักษณะที่เน้นไปยังระบบของเกมที่ผู้ก าหนดนโยบาย
ใช้ในการวางนโยบายเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการแบบ Top-Down กล่าวให้ชัดเจนได้
ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวผู้ก าหนดทิศทางว่าต้องการให้นโยบายเป็นไปในแนวทางใด 
และผู้ปฏิบัติเป็นเพียงผู้ด าเนินการตามเกมที่ได้วางไว้ บาร์แดชได้เสนอว่าความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้หากมีการมองปัญหาในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยใช้วิธีการ
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การเขียนหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ก่อน (scenario writing) ทั้งนี้ผู้ก าหนด
นโยบายจะต้องสามารถคาดเดาเหตุการณ์ว่าแต่ละฝ่ายจะเล่นเกมอย่างใดบ้างเกมที่ใช้เล่นใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีหลายลักษณะซึ่งทั้งหมดก่อให้เกิดปัญหาและความ
ล้มเหลวตามมา คือ  
   1) เกมที่ ท า ให้ เกิ ดการใช้ท รัพยากรไป ในทางที่ ผิ ด  (diversion of 
resource) 
   2) เกมที่ท าให้เป้าหมายของนโยบายบิดเบือนไป (deflection of goals) 
   3) เกมในควบคุมการบริหารงาน (dilemmas of administration) และ 
   4) เกมที่ท าให้พลังในการท างานสูญสลายไป (dissipation of energies) 
 จะเห็นได้ว่า การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติของบาร์แดชได้ให้ความส าคัญกับตัวผู้ก าหนด
นโยบายมากกว่าตัวผู้ปฏิบัติ เพราะการน านโยบายไปปฏิบัติจะส าเร็จได้นั้นผู้ก าหนดนโยบายจะต้อง
เป็นผู้คาดการณ์การวางนโยบายแบบใดจึงจะท าให้ฝ่ายต่าง ๆ ท างานร่วมกันได้ส าเร็จ แนวคิดของ 
scenario writing นั้นสามารถท าได้สามวิธี คือ การก าหนดความส าคัญ และความเร่งด่วนของงาน 
(assign priority status) พยายามท าให้โครงการนั้นส าเร็จ (work around) และใช้การบริหาร
โครงการ (project management) หรือใช้การเจรจาต่อรองกัน ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางการ
แก้ไขการใช้กลอุบายหรือเกมต่าง ๆ ที่หลายฝ่ายน ามาเล่นให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด  
 นอกจากผลงานที่โดดเด่นทั้งสามเรื่องข้างต้นแล้ว ผลงานของซาบาเตียร์ และแมซมาเนียน 
(Sabatier and Mazmanian, 1980 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 83-84) ให้ความสนใจในการ
วิเคราะห์กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยมองที่ตัวนโยบายเป็นส าคัญ การศึกษาของซา
บาเตียร์และแมซมาเนียน จึงเน้นที่การศึกษาเฉพาะนโยบายที่เป็นแบบ Top-Down หรือนโยบายที่
เน้นการก าหนดนโยบายและการควบคุมนโยบายจากผู้ก าหนดนโยบาย  
 ซาบาเตียร์และแมซมาเนียน กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวนั้น นโยบายจะต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
   1) นโยบายนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ยากหรือง่าย 
   2) นโยบายนั้นสามารถก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานได้ชัดเจนแค่ไหน  
   3) นโยบายนั้นได้รับผลกระทบจากตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจสังคม 
การสนับสนุนจากประชาชน ผู้น าประเทศ หรือความร่วมมือของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด โดยการ
วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติของซาบาเตียร์ และแมซมาเนียน  จะดู
จากตัวแปรต่าง ๆ 5 ตัวแปร คือ ผลผลิตของนโยบาย (policy output) การยอมปฏิบัติตามนโยบาย 
(compliance) ของหน่วยปฏิบัติ ผลกระทบของนโยบายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (actual impacts of 
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policy outputs) การรับรู้ถึงผลกระทบนโยบาย (perceived impacts of policy outputs) และ
การทบทวนตระหนักรู้ถึงประเด็นส าคัญของนโยบายนั้น (major revision in statute) 
 ดังนั้น กรอบการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติของซาบาเตียร์และแมซมาเนียน มีความ
คิดเห็นว่า กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การพิจารณา
ของผู้ก าหนดนโยบายว่าจะก าหนดนโยบายขึ้นมาเช่นไร จึงจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุผล
ส าเร็จได้ อย่างไรก็ตาม แนวคิดของซาบาเตียร์และแมซมาเนียนยังน าปัจจัยอ่ืนเข้ามาพิจารณาด้วย 
คือ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากตัวนโยบาย ได้แก่ เงื่อนไขของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง การ
สนับสนุนจากผู้น า ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  
 ภายหลังซาบาเตียร์ได้ท าการศึกษาเรื่องดังกล่าวใหม่ เนื่องจากเห็นว่า กรอบการวิเคราะห์ที่ได้
คิดค้นมาแล้วนั้นยังไม่สามารถอธิบายนโยบายบางประเภทได้ จึงได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมและพบว่า
แนวคิดแบบ Top-Down เป็นแนวคิดท่ีไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซาบาเตียร์จึงได้เสนอแนวคิดท่ีผสมผสาน
ระหว่าง Top-Down และ Bottom-up มาพิจารณากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ และได้เสนอ
กรอบการวิเคราะห์แบบผสมผสาน (Advocacy Coalition Framework) ซึ่งวิเคราะห์จากหน่วย
ปฏิบัติระดับล่างขึ้นไป หรือพิจารณาถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การเข้าใจและรับรู้ปัญหา 
มุมมองและกลยุทธ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ผสมผสานกับผู้ก าหนดนโยบายลงมา ซึ่ง
ได้ศึกษาถึงรูปแบบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดพฤติกรรม (วรเดช จันทรศร, 2559: 86)  
 พอล ซาบาเตียร์ (Sabatier, 1986: 21-48 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 86-88) ได้
อธิบายว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและสร้างให้เกิดข้อจ ากัดของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้ว่ามีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่อีกประเภทนั้นเกิดพลวัต
ตลอดเวลา ปัจจัยหรือตัวแปรทั้งสองนี้เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นเองจากภายนอก (exogenous variables) 
ซึ่งตัวแปรทั้งสองนี้เป็นลักษณะการวิเคราะห์แบบ Top-down คือ เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดนโยบาย เช่น นโยบายควบคุมมลพิษทางอากาศ ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย 
ได้แก่ ระดับคุณภาพของอากาศที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือนโยบายทางการเมือง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะ
คงที่ตลอดเวลา ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม หรือลักษณะของความร่วมมือ
ของหน่วยงานภายใต้ระบบราชการนั้นเป็นลักษณะของตัวแปรที่มีการเคลื่อนไหว  
 ในทางตรงกันข้าม ตัวแปรที่อยู่ภายในระบบย่อยนั้นจะมีลักษณะเป็น Bottom-up กล่าวคือ 
ในการปฏิบัติงานนั้นอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และนักวิชาการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้จะต้องก าหนดกลยุทธ์เพ่ือที่ จะท าให้การด าเนินนโยบายนั้นสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นนั้นจะถูกตัดสินโดยบุคคลที่สาม  (invisible hand) 
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เรียกว่า “policy brokers” ซึ่งเป็นผู้ที่ท าให้ความขัดแย้งเบาบางลง และสามารถเลือกทางที่ท าให้
เกิดผลิตผลของนโยบายออกมาได้ในระดับผู้ปฏิบัติ ผลิตผลของนโยบายนี้จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ
ปัญหา ตลอดจนผลข้างเคียงอ่ืน ๆ ตามมา  
 ฮอกวูดส์ และกันน์  (Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn, 1984 อ้างถึงใน วรเดช 
จันทรศร, 2559: 88) ได้เห็นด้วยกับแนวคิดของซาบาเตียร์ และแมซมาเนียนที่ว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติจะส าเร็จหรือล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับผู้ก าหนดนโยบายเป็นส าคัญ โดยทั้งสองให้เหตุผลว่าเหตุที่
แนวคิดเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องเป็นแบบ Top-Down เนื่องมาจากผู้ก าหนดนโยบาบใน
ประเทศที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทั้งสองได้เสนอ
แนวคิดถึงรูปแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติที่สมบูรณ์ (Perfect Implementation) ว่าจะเกิดขึ้น
ได้ต่อเมื่อผู้ก าหนดนโยบายสามารถควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้ให้คงที่ได้ ได้แก่  
   1) สภาพแวดล้อมภายนอก 
   2) ทรัพยากรและเวลา 
   3) การผสมผสานของการใช้ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   4) ทฤษฎีที่ใช้อธิบายเหตุและผลของนโยบาย 
   5) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนั้น 
   6) จ านวนของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
   7) ความยอมรับและเห็นพ้องต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
   8) ความเข้าใจในทุกรายละเอียดของขั้นตอนในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   9) การสื่อสารข้อความที่สมบูรณ์ และ 
   10) ผู้มีอ านาจสั่งการเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับของผู้ปฏิบัติตาม 
 อย่างไรก็ตาม ฮอกวูดส์และกันน์ก็เห็นด้วยภายหลังว่าแนวทางดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
ทางความคิดส าหรับผู้ก าหนดนโยบายเท่านั้น เพราะในความเป็นเป็นจริงการท าให้ปัจจัยต่าง ๆ คงที่
นั้นยากที่จะท าได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมหลายอย่างอยู่เหนือการควบคุมของผู้ก าหนดนโยบาย 
เช่นเดียวกับซาบาเตียร์และแมซมาเนียนยอมรับมาแล้ว  
 แนวความคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติแบบ Top-Down นั้น ได้รับการโต้เถียงจาก
นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีแนวคิดว่าการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติระดับล่างว่า
จะสามารถด าเนินนโยบายไปสู่เป้าหมายได้ตามท่ีก าหนดไว้ได้หรือไม่ ไมเคิล ลิปสกี้ (Michael Lipsky, 
1980 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 89) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติโดยศึกษาถึง
วิธีการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติระดับล่าง หรือเรียกว่า Street-level bureaucrats ในการให้บริการ
สาธารณะ ตลอดจนได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติระดับล่างเหล่านั้นด้วย ลิปสกี้
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นผลมาจาก  
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   1) การตัดสินใจ (decisions) 
   2) การปฏิบัติหน้าที่ประจ า (routines) ของข้าราชการแต่ละคน 
   3) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (devices) ที่ใช้ในการเตรียมพร้อมและรับมือกับ
ความไม่แน่นอนในการท างานในหน่วยงาน 
 ลิปสกี้ได้เน้นว่า อุปสรรคส าคัญที่ข้าราชการระดับล่างต้องเผชิญส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของ
ทรัพยากรที่แต่ละบุคคลมี เช่น ข้าราชการระดับล่างจะพบว่าสภาพแวดล้อมของการท างานที่ไม่คงที่ 
ท าให้ไม่สามารถคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้ และข้าราชการระดับล่างยังต้องเผชิญกับ
แรงกดดันที่เกิดจากเวลาที่มีอยู่จ ากัดด้วย นอกจากนี้ การควบคุมจากผู้บ ริหารระดับสูงยังท าให้
ข้าราชการเหล่านี้ต้องได้รับแรงกดดันเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ
มากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของข้าราชการระดับล่างในการที่จะเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดนี้ได้อย่างไร ภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา ลิปสกี้ได้กล่าวว่า ถึงแม้ข้าราชการระดับ
ล่างจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวแต่ก็ยังพยายามที่จะใช้การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วรเดช จันทรศร, 2559: 90) 
 จากผลงานของลิปสกี้ท าให้สรุปได้ว่า เป็นแนวคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของ 
Bottom-up เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ (วรเดช จันทรศร, 2559: 90) คือ  
   1) ลักษณะหน้าที่ของข้าราชการระดับล่าง ซึ่งจะต้องเน้นที่งานมากกว่าเน้น
ที่นโยบาย  
   2) การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของข้าราชการระดับล่างในการที่
จะให้บริการกลุ่มเป้าหมายภายใต้แรงกดดันที่ไม่แน่นอน แนวคิดแบบ Bottom-Up ได้รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการหลายท่าน เช่น บารเร็ตและฟัดจ์ (Barrett and Fudge, 1981) และเยอร์น 
(Hjern, 1982) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของตน ซึ่งอาจแตกต่างจากแนวทางการปฏิบัติงานของคนอ่ืน ๆ และแตกต่างจากแนวคิด
ของผู้ก าหนดนโยบายด้วย  
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ทั้งแนวคิดแบบ Top-Down และ 
Bottom-Up นั้นมีทั้ งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป อาทิ เช่น แนวคิดแบบ Top-Down จะให้
ความส าคัญกับผู้ก าหนดนโยบายเป็นส าคัญ ท าให้ไม่สนใจกับผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง ในทางกลับกัน 
แนวคิดแบบ Bottom-Up จะเน้นผลงานจากหน่วยงานปฏิบัติระดับล่างมากจนเกินไป ท าให้ละเลย
ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ ท าให้ผู้วิจัยมองว่า การผสมผสานทั้งสองแนวคิดจะสามารถ
น าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.1.4.1 การผสมผสานแนวคิดแบบ Top-Down and Bottom-Up 
  การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจาย
รายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และ
บัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 นั้นได้ท าการวิเคราะห์แนวคิดแบบ Top-Down and Bottom-Up โดย
ผู้วิจัยได้น าความส าคัญของแนวคิดทั้งสองมาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมทางสังคม และระบบ
เศรษฐกิจ ดังนี้ 
  การน านโยบายไปปฏิบัติในช่วงปี 1970 ถึง 1980 จะเป็นช่วงที่ได้รับความสนใจของ
นักวิชาการมากมาย ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาเหตุผลมาอธิบายถึงปรากฎการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ และแนวคิดที่แบ่งแยกออกเป็น 2 แนวคิดอย่างชัดเจน แต่ก็มี
นักวิชาการบางท่านที่ไม่ได้มองกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 2 ด้าน แต่กลับมองว่า
เป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดแบบ Top-Down & Bottom-Up (วรเดช จันทรศร, 2559: 91) 
  ริชาร์ด เอลมอร์ (Richard F. Elmore, 1979 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 
91-92) ได้พยายามเปรียบเทียบให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation feasibility) โดยดูจากเบื้องบนมายังเบื้องล่าง (forward mapping) และจาก
เบื้องล่างมายังเบื้องบน (backward mapping) การวิเคราะห์ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติจาก
บนลงล่างมีที่มาจากพ้ืนฐานความเชื่อว่าผู้ก าหนดนโยบายในระดับสูงจะมีความสามารถอย่างส าคัญใน
การควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายได้ ในขณะที่
การวิเคราะห์ปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติจากเบื้องล่างไปยังเบื้องบนให้ความส าคัญเริ่มต้นจากจุดที่
ผู้ปฏิบัติในการให้บริการตามโครงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เอลมอร์ชี้ให้เห็นว่า  การศึกษาใน
แบบหลังจะช่วยให้สามารถมองปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกับสภาพความ
เป็นจริงในการให้บริการและก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
กว่าการศึกษาในแบบแรก ผลงานของเอลมอร์ยังได้รับการยืนยันจากผลงานของนักวิชาการท่านอ่ืน 
เช่น เบอร์แมนและแมคลาฟลิน (Paul Berman and Mibrey McLaughlin, 1977) ตลอดจนไมเคิล 
ฟูลแลน และอลัน พอมเฟรท (Michael Fullan and Alan Pombret, 1977: 335-397)  
  นอกจากนี้ จากการศึกษาของเอลมอล์ยังได้พัฒนาตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยเน้นไปที่นโยบายด้านสังคม ทั้งสิ้น 4 ตัวแบบด้วยกัน (Elmore, 1997 : 313 -
348 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 92) คือ  
   1) ตัวแบบด้านการจัดการระบบ (system management model)  
   ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าองค์การควรควรด าเนินไปบนพ้ืนฐานของการเพ่ิม
มูลค่าให้กับองค์การสูงสุด (rational value maximizers) เช่น มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุถึงเป้าหมาย องค์การควรมีโครงสร้างการควบคุมเป็นล าดับชั้นที่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร
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ระดับสูงท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและพนักงานระดับล่างเป็นผู้ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร 
ภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ตลอดจนต้องมีระบบการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานมีระบบการตรวจสอบ และมาตรฐานของการตัดสินใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวแบบนี้เน้นทฤษฎี
เกี่ยวกับลักษณะกายภาพขององค์การ 
   2) ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic process 
model)  
   เป็นตัวแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมภายในองค์การ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้าราชการระดับล่าง (street-level bureaucrats) จ านวนมากซึ่งปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ประจ า (routine) และปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่ เกี่ยวข้องกันหรือแยกจากกันในแต่ละบุคคล 
(discretion) 
   3) ตัวแบบของด้านการพัฒนาองค์การ (organizational development 
model)  
   เป็นตัวแบบที่ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีด้านสังคมวิทยากับกายภาพของ
องค์การ เน้นไปที่การศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างความต้องการของแต่ละบุคคลกับความ
ต้องการขององค์การ เอลมอร์กล่าวว่าการด าเนินงานขององค์การควรตอบสนองความต้องการของ
สังคม เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับในวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์การควรที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
อิสระในการด าเนินงานของตนเอง และท าให้อยากเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหลาย  ๆ กลุ่ม (interpersonal relations 
between work groups) ซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่ทุกคนเห็นพ้องกัน
ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  
   4) ตัวแบบด้านการเจรจาต่อรองและรูปแบบความขัดแย้ง (conflict and 
bargaining model)  
   ตัวแบบนี้แสดงให้เห็นว่าองค์การเป็นเสมือนเวทีของความขัดแย้งหลาย ๆ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีความต้องการในผลประโยชน์ต่างกัน ดังนั้น อ านาจในองค์การจึงไม่คงท่ีแต่
ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลที่เข้ามาท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เป็น
ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา การตัดสินใจขององค์การจะต้องประกอบไปด้วยการต่อรอง (bargaining) 
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลให้เกิดแนวทางร่วมระหว่างหลายฝ่าย ดังนั้น องค์การจึงมีความ
สลับซับซ้อนอย่างมากในเรื่องของการตัดสินใจ 
  ผลงานของเอลมอร์นั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลงานของ กอกจิน บาวแมน 
เลสเตอร์ และ โอ ทูล (Goggin et al, 1990 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2559: 94) โดยได้เสนอตัว
แบบการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นความพยายามในการสังเคราะห์ (synthesize) วิธีการน านโยบาย
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ไปปฏิบัติแบบ Top-Down และ Bottom-Up เข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า เป็นการศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติในยุคที่สาม (third-generation) ซึ่งแตกต่างจากสองยุคแรก กล่าวคือ กอกจินและ
คนอ่ืน ๆ ได้มองว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นภาระหน้าที่และเงื่อนไขที่ก าหนดให้แก่ผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติ ที่มาจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นและยังขึ้นอยู่กับทิศทางที่จะด าเนินการของรัฐ และ
สมรรถนะความสามารถของรัฐอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของรัฐบาลอาจไม่เป็นตามหลักที่ได้
เสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้นตัวแบบดังกล่าวจึงตั้งอยู่
ภายใต้ฐานคติท่ีว่าการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้งระดับ Top-Down และ Bottom-Up  
  ตัวแบบของกอกจินและคนอื่น ๆ ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองของ อีสตัน (Easton, 1965 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 94) ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม 
ทั้งนี้ เพราะแนวคิดที่อีสตัน ได้เสนอไว้เป็นกรอบที่มุ่งให้ภาพรวม และสร้างระบบการวิเคราะห์ไว้
ค่อนข้างดีมาก ตัวแปรอิสระท่ีกอกจินและคนอ่ืน ๆ ได้น าเสนอ ประกอบด้วย  
   1) การชี้น าและข้อจ ากัดของรัฐบาลกลาง 
   2) การชี้น าและข้อจ ากัดของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนตัวแปรแทรกซ้อนนั้นประกอบไปด้วย 
   1) ความสามารถขององค์การของรัฐ 
   2) ความสามารถทางด้านสภาพแวดล้อม และ 
   3) ข้อมูลย้อนกลับหรือการออกแบบนโยบายใหม่ 
  กล่าวโดยสรุป ผู้ วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ ได้ว่า สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องให้ความส าคัญทั้งแนวความคิดแบบ 
Top-Down and Bottom-Up เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
โดยการค านึงถึงตัวแบบที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นถึงความส าคัญของตัวแบบด้านการจัดการ
ระบบ (system management model) เป็นการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายที่ก าหนด
ไว้ และสามารถตรวจสอบได้ บนมาตรฐานของการตัดสินใจในการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 
การน าแนวคิดแบบ Top-Down and Bottom-Up มาปรับใช้กับการก าหนดนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจาย
รายได้ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 
  2.1.4.2 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบของนโยบายสาธารณะต่าง ๆ      
ที่น าไปปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยงาน (วรเดช จันทรศร, 2559: 43) ดังต่อไปนี้  
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   1) ฝ่ายการเมือง  
   ในประเทศไทยฝ่ายการเมือง คือ นโยบายส่วนมากมักจะได้รับการริเริ่มผ่าน
ทางเจ้ากระทรวงไปสู่คณะรัฐมนตรี หรือริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีโดยตรง และถูกก าหนดโดยมติ
คณะรัฐมนตรี การมอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติการควบคุม
ติดตามผลการปฏิบัติมักจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงที่เกี่ยวข้องบางนโยบาย เช่น 
นโยบายการน านโยบายไปปฏิบัติของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2560           

ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีดังนี้ เช่น กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ขอบข่ายของการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีการแบ่งแยกกัน
โดยเฉพาะตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น  
   จากข้อความข้างต้น ฝ่ายการเมืองมีส่วนส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ โดยหากนโยบายใดได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายการเมืองแล้ว มักมี
แนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาปัจจัย
ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย (วรเดช จันทรศร, 2556: 44)  
   กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายการเมือง เป็นหน่วยงานที่ส าคัญของการก าหนดนโยบายในส่วนของผู้บริหาร และ
การน านโยบายไปปฏิบัติในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายการเมืองล้วนมีหน้าที่ในการแบ่ง
สัดส่วนของความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เพ่ือให้นโยบายถูกน าไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน  
   2) หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในระบบราชการ 

   เป็นองค์การที่ส าคัญที่สุด ในประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไปโดยเฉพาะ
ประเทศไทย หน่วยงานของรัฐในระบบราชการจะเป็นผู้ครอบง าระบบการเมืองอย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องจากฝ่ายการเมืองไม่มีสมรรถนะเพียงพอในการหาข้อมูลหรือปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพ่ึง
หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตามฝ่ายการเมืองอาจท าการก าหนดนโยบายขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งต่างจาก
เรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐเคยท าอยู่ก็เป็นได้ แต่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก  
   ในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐในระบบราชการมี
ความส าคัญมาก เพราะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนก็คือการปราศจากคู่แข่ง
ขันที่หลากหลาย และปัญหาการขาดทุนไม่ได้เป็นปัญหาที่จะน าไปสู่ความสิ้นสุดหรือจุดจบของหน่วย
ราชการเหมือนกับหน่วยงานธุรกิจ การเป็นผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นภารกิจหลัก
ของหน่วยงานของรัฐ นอกเหนือจากอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่ยากจะควบคุมได้และแนวโน้มของ
หน่วยงานของรัฐที่จะเลือกน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติแต่เฉพาะนโยบายที่จะเป็นประโยชน์แก่
องค์การของตนเองแล้ว ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของหน่วยราชการด้วยกันเองก็เป็นปัญหา
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อย่างมากในการน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายใดที่ต้องอาศัยความร่วมมือหรือการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานหลายหน่วย นโยบายนั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในการน าไปปฏิบัติ เพราะ
ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายของนโยบายเพียงใด แต่แนวโน้มที่
จะเกิดความขัดแย้งในวิธีบรรลุเป้าหมายก็มีมาก เนื่องจากทัศนภาพ ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์
หลักของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน (วรเดช จันทรศร, 2559: 44-45) 
   กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐในระบบราชการ ล้วนมีความเชื่อมโยงกับ การน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้อง
ประสานงานให้เกิดการเข้าถึงของนโยบายกับประชาชน โดยสร้างแนวทางการปฏิบัติให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของทุกหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการท างานร่วมกัน 

   3) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
   ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีส่วนส าคัญในการท าให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติประสบอุปสรรคหรือความราบรื่นเพียงใดในระดับหนึ่ง ผู้บริหารโครงการเป็นผู้ประยุกต์
เจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงด าเนินงานตามโครงการ มีบทบาทส าคัญอย่างมากในกระบวนการ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากข้าราชการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการ ถ้าหาก
นโยบายขาดความชัดเจนก็จะเกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติตามมา (วรเดช จันทรศร, 2559: 46) 
   กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า หน่วยงานในส่วน
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นส่วนส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการ
ก าหนดศักยภาพในตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดการอบรมและพัฒนา เพ่ือสามารถน า
นโยบายไปปฏิบัติให้มีความเข้าใจในความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   4) ผู้ได้รับผลจากนโยบาย 

   ในประเทศที่มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ผ่านการพัฒนามาเป็น
เวลานาน เช่น ในสหรัฐอเมริกา บทบาทของกลุ่มผู้รับบริการหรือกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จะมีมากขึ้น 
กลุ่มเหล่านี้จะถือว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลซึ่งมักจะได้รับการหนุนหลังจากทั้งนักการเมือง เพ่ือประโยชน์ใน
การเลือกตั้ง และจากหน่วยราชการเพ่ือให้การด าเนินงานของตนได้รับการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในท านองเดียวกัน กลุ่มที่เสียประโยชน์หรือต้องการจะได้รับประโยชน์จาก
นโยบายก็จะพยายามเข้ามามีบทบาทในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ดังนั้น ในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัตินี้จึงประกอบไปด้วยปฏิสัมพันธ์ของ
ฝ่ายต่าง ๆ ในลักษณะของความเท่าเทียมกันซึ่งเน้นการต่อรองและการประสานประโยชน์เป็นส าคัญ 
(วรเดช จันทรศร, 2559: 48) 
   กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ผู้ได้รับผลจาก
นโยบายนั้น คือ ประชาชนในทุกระดับ ที่สามารถเข้าถึงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่น านโยบายไป
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ปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสะท้อนความสนใจของประชาชนในการตอบรับนโยบายที่ แต่ละหน่วยงานทาง
การเมืองเป็นผู้ก าหนดส่งผลให้ผู้ได้รับผลจากนโยบาย เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดและน านโยบายไป
ปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมของสังคม 

 

2.1.5 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ในการศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงตัวแบบการน านโยบาย
ไปปฏิบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย เพ่ือน าตัวแบบไปเสนอแนะและปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2560 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 
2554: 523-527) 
 การศึกษาตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสม คือ ตัว
แบบทั่วไป Daniel A Mazmanian and Paul A. Sabatier (1989) ซึ่งได้ก าหนดกรอบแนวความคิด
ในการวิเคราะห์กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 บทบาทส าคัญของการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การจ าแนกตัวแปรที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่อาจบัญญัติไว้ในรูปของกฎหมาย หรือค าสั่งของ
ฝ่ายบริหาร ตลอดทั้งกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ  
   1) ตัวแปรเกี่ยวกับระดับความยากง่ายของปัญหา (Tractability of the 
Problems)  
   2) ตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Ability of Statue to Structure Implementation)  
   3) ตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Nonstatutory Variables Affecting Implementation) 
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ภาพที่ 2.2 ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
แหล่งที่มา: สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2560: 524. 
 
 จากภาพที่  2.2 ดังกล่าวข้างต้น Mazmanian and Sabatier (1989: 21-39) ได้อธิบาย
คุณลักษณะของกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มตัวแปรซึ่งผู้วิจัยสรุปได ้ดังนี้ 
   1) ตัวแปรเกี่ยวกับระดับความยากง่ายของปัญหา (Tractability of the 
Problems) คือ ปัญหาของสังคมมีความเรียบง่ายที่จะแก้ไขมากกว่าปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ผลกระทบด้าน
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: 
กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษีปี พ.ศ. 2560 เป็นต้น ส าหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความ
ยากง่ายของปัญหา ได้แก่  
    1.1) ปัญหาเชิงเทคนิค 
    1.2) ความแตกต่างของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
    1.3) สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด 
    1.4) ขอบเขตของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ความยากง่าย       
ของปัญหา

ขั้นตอนของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (ตัวแปรตาม)

สมรรถนะของกฎหมายในการก าหนด
โครงสร้างการก าหนดนโยบายไป

ปฏิบัติ

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ  (ตัวแปรที่มิใช่กฎหมาย)

ผลผลิตนโยบายของ
หน่วยปฏิบัต ิ

การปฏิบัติตาม
นโยบายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลกระทบที่แท้จริง
ของผลิตนโยบาย 

การรับรู้ผลกระทบ
ของผลผลิตนโยบาย 

การปรับปรุงนโยบาย
ครั้งใหญ่ 



39 
 
   2) ตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Ability of statue to structure implementation) ในทางปฏิบัติกฎหมาย        
ต่าง ๆ ค าสั่งของฝ่ายบริหารและค าพิพากษาของศาล สามารถก าหนดโครงสร้างของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ กรอบวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การเลือกหน่วยที่จะ
น านโยบายไปปฏิบัติ การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ความอคติของผู้ปฏิบัติ และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้ที่มิได้อยู่ในหน่วยปฏิบัติ โดยทั่วไปฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารมีศักยภาพในการก าหนดโครงสร้างของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าฝ่ายตุลาการ 
(Baum, 1981: 35-621) ส าหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้าง
การน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่  
    2.1) วัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนและแน่นอน 
    2.2) ความสอดคล้องกับทฤษฎีเชิงเหตุผล 
    2.3) การจัดสรรงบประมาณ 
    2.4) การบูรณาการล าดับชั้นการบริหาร 
    2.5) กฎการตัดสินใจของหน่วยงาน 
    2.6) การเลือกสรรผู้ก าหนดนโยบาย 
    2.7) การเข้าถึงโครงการของบุคคลภายนอก 
   3) ตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (Nonstatutory variables 
affecting implementation) เป็นผลผลิตนโยบายของหน่วยปฏิบัติ ที่มีบทบาทที่ส าคัญของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง กฎหมายที่ ผ่านการ
พิจารณามาอย่างรอบคอบ โดยมีทิศทางของนโยบายที่ชัดเจน และมีทรัพยากรเหมาะสมก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา  
   4) ตัวแปรขั้นตอนในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่ได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มตัวแปรต่าง ๆ ข้างต้น (Stages in the implementation process)  
   กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติผ่านตัวแปรต่าง ๆ ข้างต้น จะต้องมีความพยายามในการผลักดันให้ประชาชน ซึ่งในแต่ละ        
ตัวแปรจะต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน ในการน านโยบายไปปฏิบัติ และมองเห็นถึงความส าคัญ
ของนโยบาย เพ่ือให้ผู้ตัดสินใจนโยบาย ตระหนักถึงองค์ความรู้ที่จะน าไปปฏิบัติ บนพ้ืนฐานความเท่า
เทียม และความเสมอภาคทางสังคม ส าหรับตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจคือ ตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะของ
กฎหมายในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Ability of statue to 
structure implementation) โดยสามารถจ าแนกประเด็นที่น่าสนใจได้ ดังนี้ 
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   1) โครงสร้างทางกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น เป็นกระบวนการของผู้น าหรือผู้
บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือเป็นการก าหนดความถูกต้อง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น 
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี  พ.ศ. 2560 ผู้บังคับใช้นโนบายจะต้องปราศจาก
อคติ ต่าง ๆ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จของการลดความเหลื่อมล้ าทางการ
กระจายรายได ้
   2) เมื่อน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จแล้ว ทางภาครัฐจะต้องท า
การประเมินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   จะเห็นได้ว่า ปัจจัยในการน าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
นั้น ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Ability of statue to structure implementation) ซึ่งจะเป็นแนวความคิดแบบ  
Top-Down และ Bottom-Up ซึ่งผู้บังคับใช้นโยบายหรือรัฐบาล เป็นผู้ตัดสินใจเพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคในการน านโยบายไปปฏิบัติ และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน 

 

2.1.6 ขั้นตอนทั้ง 8 ของการน านโยบายไปสู่ความส าเร็จ 
 การวิเคราะห์การท างานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปนั้นด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ที่แน่นอน เริ่มจากการก าหนดปัญหาที่จุดเริ่มต้น ก่อนที่จะท าให้การตัดสินใจและอธิบายในตอนท้าย 
แต่สิ่งส าคัญ คือ กระบวนการทบทวนเปลี่ยนความคิดอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดการสังเคราะห์ที่มีความหมาย
ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ในบางกรณีได้ลดความส าคัญของสถานการณ์ทางการเมือง และมุ่งเน้นงาน
วิเคราะห์ในระดับผลงาน เพ่ือเป็นการแสดงออกตามกระบวนการทั่วไปที่จะต้องมีการปรับให้เข้ากับ
บริบทของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน สามารถสรุป ใจความส าคัญ
ได้ (Bardach, 2559: 1-82) ดังนี้ 
  2.1.6.1 การก าหนดปัญหา 

  การก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญ เป็นเหตุผลส าหรับการท างานที่จ าเป็น
ในการด าเนินการโครงการและความรู้สึกของทิศทางส าหรับกิจกรรมของชุมนุม และในขั้นตอนสุดท้าย
ของการวิเคราะห์นโยบายนิยามปัญหาสุดท้าย สามารถช่วยให้จัดโครงสร้างและวิธีการที่น าผลลัพธ์ไป
ปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จ 

  "ปัญหา" มักจะหมายความว่า สิ่งที่ผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของ
สังคม แต่สิ่งที่ผิดเป็นค าท่ีถกเถียงกันมาก โดยจะไม่เห็นถึงข้อเท็จจริง (หรืออ่ืน ๆ) จึงได้ก าหนดให้เป็น
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ปัญหาที่แท้จริง ปัญหาส าหรับแต่ละบุคคลอาจใช้กรอบการประเมินที่แตกต่างกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ยังไม่มีวิธีที่ชัดเจนหรือได้รับการยอมรับในการแก้ปัญหาความแตกต่างของ
ปรัชญาประเภทนี้ 
  กล่าวโดยสรุป นิยามการก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนส าคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่
สามารถท าให้ถูกต้อง แต่อาจจะต้องใช้ขั้นตอนเดียวกันอีกครั้งเพ่ือทบทวนและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจเชิงประจักษ์และแนวคิดที่มีวิวัฒนาการในช่วงเวลาของการท างาน
ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น อาจเริ่มต้นจากความคิดว่าปัญหาหลัก คือ "ประเทศไทยมีความเหลื่อม
ล้ าทางการกระจายรายได้สูงจากจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"  ท้ายที่สุดปัญหาอาจไม่ได้เกิด
ขึ้นกับทุกคน แต่เมื่อเริ่มต้นที่จะก าหนดนโยบาย วิธีการทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหา
อาจจะต้องการก าหนดปัญหาที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมของสังคม ระบบการเมืองจะมีโอกาสโจมตี
ปัญหาที่ก าหนดขึ้น และจะประสบความส าเร็จในบางส่วน ดังนั้น การเจรจา เพื่อก าหนดผลประโยชน์
ร่วมกันต่อส่วนรวมจะสร้างความเสมอภาคให้เกิดข้ึนในสังคม 

  2.1.6.2 การรวบรวมข้อมูล 

  ระยะเวลาของการท าวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในขั้นตอนที่สอง คือ การคิดและเร่งรีบ
ของการรวบรวมข้อมูลที่สามารถประยุกต์เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยทั่วไปมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
แต่การเร่งรีบข้อมูลอาจจะต้องใช้เวลาและต้นทุนจ านวนมากขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์นโยบายจะไม่ค่อย
ใช้เวลาส าหรับความพยายามก าหนดนโยบายที่ไม่มีความส าคัญ ในความเป็นจริงความกดดันเรื่องเวลา
อาจเป็นผลร้ายของการวิเคราะห์นโยบายที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากเป็นอคติที่มีแรงจูงใจทางการเมือง
เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การเก็บข้อมูลจะเป็นกุญแจสู่ความประหยัดของนโยบาย กล่าวคือ ความ
พยายามที่เก็บเฉพาะ "ข้อมูล" ที่ส าคัญที่สุดและสามารถแปลงเป็น "หลักฐาน" โดยเกี่ยวเนื่องกับ
ปัญหาของการก าหนดนโยบายเพื่อน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ 

   1) การคิดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การคิดและการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกิจกรรมเสริม สามารถเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าของข้อมูลที่คิดขึ้น และให้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ท าและสิ่งที่ไม่
จ าเป็น (หรือต้องการ) หลักการทั่วไปหรือความผิดพลาดที่ท า จากการเริ่มต้นของการใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีศักยภาพน้อย หรือไม่มีเลยที่จะพัฒนาเป็นหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริง
เกี่ยวกับการจัดการ ส่วนมากมักจะท าเช่นนี้ เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรู้สึกมีประสิทธิผลใน
ขณะที่การคิดครั้งแรกเป็นเรื่องยากที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้ เมื่อเป็นสิ่งที่ยากต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจ่ายเงินส าหรับการท างานมีแนวโน้มที่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับคุ้มค่าเงินมากที่สุด 
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  2.1.6.3 การสร้างทางเลือก 

   1) รูปแบบระบบที่เป็นปัญหาของสถานที่ 
   แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ได้มีการแทรกแซงใน
ระบบที่มีปัญหาในสถานที่ ซึ่งเหตุผลไม่จ าเป็นที่จะต้องจ าลองสาเหตุของปัญหาในการสร้างทางเลือก
ให้เหมาะสม ผู้ผลิตสามารถยืนยันว่า ความหลากหลายของการท างานของผลิตภัณฑ์ของตนประสบ
ความส าเร็จในเส้นทางของกระบวนการ สาเหตุที่ท าให้ไม่รู้จักกับเงื่อนไขเป็นสาเหตุขั้นแรกที่เกิดขึ้นได้
กับทุกคน แต่รูปแบบเชิงสาเหตุที่ ดี มักจะเป็นประโยชน์มากส าหรับการแนะน าที่ เป็นไปได้             
"จุดแทรกแซง" คือ ความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดปัญหาถูกฝังอยู่ในระบบที่ซับซ้อนของการ
โต้แย้งที่ขาดแรงจูงใจและอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด ตัวอย่างเช่น ระบบที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน  
   "ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้" เป็นจุดส าคัญของประเทศท่ีเกิด
มาเป็นเวลายาวนาน หรือที่เรียกว่า “รวยกระจุกจนกระจาย” ร่างของรูปแบบเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
จะรวมถึงความต้องการส าหรับความเสมอภาคทางรายได้ที่ประชาชนภายในประเทศควรได้รับ การที่มี
ประชากรในสังคมจ านวนเพ่ิมขึ้นนั้น ท าให้รัฐบาลมีทางเลือกในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นใน
สังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา แต่วิธีการดังกล่าวกลับไม่เป็นที่นิยมทางการเมือง การแทรกแซงจากนักการเมืองอาจจะมีการ
เพ่ิมราคาให้กับผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์ด้วยกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับที่ผู้ใช้แต่ละคนก่อให้เกิดความ
ต้องการทีไ่ม่ถูกต้อง 

  2.1.6.4 การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

  การคิดว่าเรื่องนโยบายใด ๆ มีความส าคัญภายใต้เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
นั้นมีสองขั้นตอนที่เชื่อมต่อกัน แต่แยกสายป่านซึ่งกันและกันผ่านการวิเคราะห์และการประเมินให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ขั้นแรกคือ เงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
และการประมาณการความสนใจของผลกระทบจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ในขณะที่ขั้นที่สองคือ 
ทั้งหมดเก่ียวกับการตัดสินใจ ว่าการวิเคราะห์ใดก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

  สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ เกณฑ์การประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะแก้ปัญหาใน
ระดับนโยบายที่จะได้รับการยอมรับของสังคม แต่จุดนี้เป็นสิ่งแค่เริ่มต้น หลังจากที่ทุกหลักเกณฑ์ของ
การกิจกรรมใด ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมนั้น ในหลาย ๆ วิธีการยังต้องการ
บางอย่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ แต่ละผลกระทบหรือผลการคาดการณ์ จะผ่านการตัดสินในส่วนของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจของเงื่อนไข ชุดของเกณฑ์การคาดเดาค าตัดสินดังกล่าว ได้ผลลัพธ์
อย่างมีนัยส าคัญ ที่มาจากการตัดสินใจ เช่น การตัดสินก าหนดนโยบายหรือการออกกฎหมายปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น จะต้องผ่านการวิเคราะห์กฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขและ
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หลักเกณฑ์ที่ส าคัญ โดยสะท้อนความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นของประเทศ เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ 

  2.1.6.5 การน าไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการ 

  ส าหรับแต่ละทางเลือกในกิจกรรมของปัจจุบันผลลัพธ์ของโครงการ (หรือผลกระทบ) 
ที่บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจอ่ืน ๆ อาจมีเหตุผลเกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนของ
โครงการ แม้นักวิเคราะห์นโยบายที่มีความเชี่ยวชาญ จะไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
เท่าที่ควร ก็ไม่น่าแปลกใจที่นักวิเคราะห์จะต้องเผชิญกับความหลากหลายของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ดังนั้น ค าแนะน าท่ีส าคัญที่สุดเกี่ยวกับขั้นตอนนี้คือการลงมือท าให้เกิดผลลัพธ์ 
  ทักษะส าคัญในการปฏิบัติงาน คือ สภาพทางด้านจิตใจที่ดีจะต้องเผชิญหน้ากับ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพลวัต ประการแรกคือ "นโยบาย" เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่
เกี่ยวกับอดีตหรือปัจจุบัน แต่ไม่สามารถก าหนดบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ดีที่สุดของความตั้งใจ  และรอบคอบมากที่สุดของการ
ออกแบบนโยบายแล้วก็ตาม 

  ประการที่สองคือ "ผล" หรือผลของโครงการ เป็นวิธีที่บอกว่า "เป็นจริง" แต่ความ
สมจริงมักจะมีความตรึงเครียดจากการวิเคราะห์ คนส่วนใหญ่มองในแง่ดี นโยบายจะมีผลต่อชีวิตของ
ประชาชนมั่งคั่งและศักดิ์ศรีของประชาชนให้ดีขึ้นหรือแย่ลง การก าหนดนโยบายจึงเป็นภาระทาง
ศีลธรรมหนักกว่าที่หลายคนเข้าใจ สิ่งส าคัญคือ ทางเลือกนโยบายที่ต้องการหรือที่เกิดจากการแนะน า
จะประสบความส าเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังและสามารถก าหนดค่าใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการ
ในแต่ละกิจกรรม 

  ประการที่สาม คือ ความถูกต้องของนโยบาย กล่าวคือ ความเชื่อมั่นในการก าหนด
นโยบายให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมเพ่ือรักษาความเชื่อมั่นร้อยละ 51 ในการประมาณ
การของความเชื่อมั่นควรได้รับร้อยละ 100 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิดน้อยที่สุด ซึ่งครั้งแรกอาจไม่
สามารถมีหลักฐานที่น่าเชื่อทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคต เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของกฎหมายที่จะ
ใช้บังคับใช้ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความ
เท่าเทียม และถ่วงดุลด้านอ านาจที่เกิดข้ึนในสังคม โดยสะท้อนภาพลักษณ์ในอนาคต ของความเหลื่อม
ล้ าทางการกระจายรายได้ที่ลดลง 
  2.1.6.6 การเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

  ทางเลือกนโยบายที่เกิดขึ้นภายใต้การพิจารณาคาดว่าจะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ ดีกว่า       
ใด ๆ ของทางเลือกอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินทุกเกณฑ์ ในกรณีนี้ที่เรียกว่า "การปกครอง" 
โดยการเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหมู่ทางเลือก จะต้องมีการตรวจสอบและชี้แจง การเลือกผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดระหว่างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกนโยบายที่แตกต่างกันเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
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   1) ให้ความสนใจกับผลลัพธ์ 
   สิ่งที่พบบ่อยในการเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ การคิดและพูดถึงการเลือก
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นฝั่งตรงข้ามทางเลือกมากกว่าข้ามที่คาดการณ์ผลลัพธ์ เช่น "การขยาย
ฐานอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้" จะเห็นได้ว่า 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่เป็นการเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดข้ึน
ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการให้ได้มากท่ีสุด 
  2.1.6.7 การตัดสินใจ 
  ขั้นตอนนี้จะปรากฏในการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งได้กระท าการตัดสินใจ
ของนโยบายที่น าไปปฏิบัติ แม้ว่าอาจจะไม่ตัดสินใจที่ถูกต้องตามที่ต้องการ แต่การตัดสินใจตามการ
วิเคราะห์จะท าให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งบางครั้งเป็นความยากที่จะตัดสินใจ อันเนื่องปัจจัยต่างที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางการเมือง ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของการตัดสินใจในนโยบาย เป็นต้น 
ถึงแม้การตัดสินใจจะมีความส าคัญในการก าหนดนโยบาย แต่สุดท้ายคือความส าเร็จของนโยบายที่
น าไปท าให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว  
  2.1.6.8 การน าผลลัพธ์ไปปฏิบัติ 
  หลังจากการก าหนดปัญหาจนไปสู่การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จท าให้
เกิดทางเลือกของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะสามารถน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้องต่อส่วนรวมของประเทศมากน้อยแค่ไหน เช่น 
การก าหนดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ที่เป็นภาษีทางตรง เพ่ือน าปัญหาดังกล่าวไปก าหนดเป็นนโยบายและออกเป็นกฎหมายที่
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ การขยายฐานอัตราภาษีที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนให้
น้อยลง เป็นต้น ดังนั้น การน าผลลัพธ์ไปปฏิบัติจึงต้องค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ และน าผลลัพธ์ไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของนโยบายในระยะยาว  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 

 ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์พ้ืนฐานของภาษี
อากรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยให้ความส าคัญกับ ความหมาย ความส าคัญ เพ่ือสามารถ
วิเคราะห์ และต่อยอดองค์ความรู้ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาความหมาย
และความส าคัญของภาษีอากร ดังนี้ 
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2.2.1 ความหมายและประเภทของภาษี 
 จากการศึกษาความหมายของภาษีอากรในต าราการคลังของฝรั่งเศส นักการคลังคนส าคัญได้ให้
ความหมายของภาษีอากรตามพัฒนาการของยุคสมัย ที่อาจแบ่ งได้เป็นความหมายดั้งเดิมและ
ความหมายปัจจุบัน เช่น M. GESTON Jeze และ ศาสตราจารย์ Paul-Marie Gaudemet ได้อธิบาย
ความหมายของภาษีตามความหมายดั้งเดิมในลักษณะที่ เห็นพ้องกันว่า ภาษี คือ การเก็บเงินจาก
พลเมืองเพ่ือใช้ในทางกิจกรรมทางสาธารณะ (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 1-3) 
 M. GESTON Jeze (1931) กล่าวว่า เงินตราที่รัฐใช้อ านาจบังคับจัดเก็บตามสัดส่วนแห่ง
ความสามารถของประชาชนเพ่ือครอบคลุมภาระสาธารณะ Paul-Marie Gaudemet (1981: 90) 
ขณะที่ M. MEHL และ P. BELTRAME ได้ขยายขอบเขตความหมายของภาษีอากรมากขึ้น กล่าวคือ 

 M. MEHL (1984: 105) มีความเห็นว่า ภาษีเป็นเงินตราที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนตามหลักความสามารถในอันที่จะรับภาระสาธารณะ 
และ P. BELTRAME (1984: 105) มีความเห็นว่า ภาษีเป็นเงินตราที่เรียกเก็บจากผู้เสียภาษีตามหลัก
ความสามารถในการรับภาระสาธารณะนั้น เป็นการใช้อ านาจบังคับอันท าให้เกิดการโอนทรัพย์สิน
อย่างถาวร และไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี และรายได้ดังกล่าวน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่รัฐได้ก าหนดไว้ 
 หากน าความเห็นของนักการคลังที่แสดงข้างต้นมาอธิบาย “ภาษี” ตามความหมายดั้งเดิมน่าจะ
หมายถึง ส่วนแบ่งภาระสาธารณะที่เรียกเก็บจากผู้เสียภาษีตามหลักความสามารถในการช าระภาษี
ของแต่ละบุคคลโดยรัฐ (ในฐานะที่มีอ านาจเหนือกว่าเอกชน) เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่รัฐได้ก าหนดไว้ จ านวนภาษีที่เรียกเก็บจากผู้เสียภาษีจึงเป็นส่วนแบ่งภาระสาธารณะที่
ได้รับมาจากการโอนทรัพย์สินอย่างถาวร และผู้เสียภาษีมิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรง 
(BETCH (M.),DROIT FISCAL, VUIBERT, 2008: 10) 
 ความหมายของภาษีอากรดังกล่าว (ความหมายปัจจุบัน) ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก
นักการคลังคนส าคัญ ได้แก่ ศาสตราจารย์ BERNARD Hatoux ที่แสดงความเห็นพอสรุปได้ว่า 

 ภาษีไม่ใช่การจ่ายค่าทดแทนตัวทรัพย์สิน แต่การช าระภาษีมีลักษณะเป็นการบังคับเรียกเก็บ
จากทรัพย์ของผู้เสียภาษี ลักษณะดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยบทบัญญัติมาตรา 17 ของปฏิญญาสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง 1789 ที่คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล การบังคับเอากับทรัพย์สินของ
บุคคลย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะเป็นการกระท าภายใต้หลักความจ าเป็นและเป็นไป
ตามกฎหมายโดยต้องมีการจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรมและก าหนดไว้ล่วงหน้าแต่ความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของการบังคับช าระภาษีดังกล่าวก็อาจเข้ากรณีข้อยกเว้นตามมาตรา 13 และมาตรา 14 
ภายใต้เหตุผลที่ว่าการบังคับช าระภาษีการท านุบ ารุงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานของรัฐเป็นความจ าเป็นที่ท าให้ต้องมีการเรียกเก็บและ
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เพ่ือให้สังคมร่วมกันรับภาระสาธารณะและมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายสาธารณะ แต่ทั้งนี้จะต้องก าหนด
สัดส่วนการรับภาระสาธารณะระหว่างพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันโดยค านึงถึงความสามารถของ
พลเมืองในอันที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายสาธารณะนั้นด้วย 
 จากความหมายของกฎหมายภาษีอากรตามความเห็นของศาสตราจารย์ BERNARD Hatoux 
หมายถึง กฎหมายที่รวมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้รัฐสามารถด าเนินการจัดเก็บรายได้ที่มีไว้ครอบคลุม
ภาระทางการเงินที่ใช้ในงานอันเป็นผลประโยชน์สาธารณะ (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2551: 10)  
 เมื่อน าความเห็นเกี่ยวกับความหมายของภาษีอากรที่นักการคลังคนส าคัญ อาทิเช่น G. JEZE, 
M.MEHL, P. BELTRAME และ H.BERNARD มาใช้ในการวิเคราะห์ความหมายตามนักทางกฎหมาย
ของภาษีอากร นักการคลังหลายท่านต่างได้แสดงความเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับลักษณะของภาษี 
กล่าวคือ กฎหมายภาษีอากรเป็นกฎหมายที่ก าหนดส่วนแบ่งภาระสาธารณะที่ประชาชนต้อง
รับผิดชอบตามสัดส่วน และอยู่ในรูปแบบของเงินตราโดยรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชนเป็นผู้ใช้อ านาจบังคับจัดเก็บ จ านวนภาษีที่ประชาชนผู้เสียภาษีต้องรับภาระนั้นจะเป็นไปตาม
สัดส่วนของความสามารถในการรับภาระสาธารณะของแต่บุคคล และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี
ก็เพ่ือน าเงินตราดังกล่าวไปใช้ในการสาธารณะ (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 3) 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า นักการคลังทางภาษีของฝรั่งเศส ในแต่
ละยุคล้วนให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประชาชนผู้เสียภาษี
จะต้องแบกรับภาระทางภาษีนั้น ในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพ่ือเป็นการ
น าเงินที่จัดเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.2.1.1 ลักษณะของภาษีอากร 
  เมื่อกฎหมายภาษีอากรเป็นกฎหมายที่ก าหนดส่วนแบ่งสาธารณะตามหลัก
ความสามารถในการจ่ายภาระสาธารณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปรากฎในงบประมาณแผ่นดิน และสะท้อน
ให้เห็นถึงลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ลักษณะบังคับและถาวร อันเป็นผลมาจากการที่รัฐใช้
อ านาจบังคับจัดเก็บจากประชาชนโดยวิธีแบ่งสรรภาระสาธารณะตามหลักความสามารถในการ
รับภาระสาธารณะ เพ่ือน ารายได้ดังกล่าวไปใช้ในการอันมีวัตถุประสงค์เป็นการสาธารณะ  
  นักการคลังส่วนใหญ่ล้วนเห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกันว่าปัจจุบันการช าระภาษีเป็น
การช าระด้วยเงินตรา รัฐเป็นผู้ใช้อ านาจบังคับจัดเก็บและก าหนดจ านวนภาษีท่ีผู้เสียภาษีต้องรับภาระ
การใช้อ านาจดังกล่าวจึงต้องกระท าอย่างมีหลักเกณฑ์และประกอบด้วยวิธีการที่เป็นธรรมโดยค านึงถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยที่การแบ่งสรรภาระสาธารณะดังกล่าว มิได้แบ่งตามสัดส่วนของ
ผลประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีได้รับจากการให้บริการสาธารณะแต่อย่างใดเพราะวิธีการดังกล่าวอาจเข้า
กรณีการจัดเก็บ “อากร” หรือ “ค่าธรรมเนียม” (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 5) 
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  กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ลักษณะของภาษีอากรเป็น
การแบ่งสรรสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละประเภทภาษี เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางสาธารณะให้เกิด
ความคุ้มค่าและเท่าเทียม อาทิเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะจัดเก็บจากฐานภาษีที่แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นการแยกระดับรายได้ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมของการจัดเก็บ และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ 
  2.2.1.2 พัฒนาการทางความหมายของภาษี 
  ภาษีเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญของทุกสถาบันและได้รับการพิจารณาว่าเป็น
ข้อผูกพันทางสังคม ดังนั้น ลักษณะของภาษีจึงเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นอยู่ของ
สังคมหนึ่งตลอดจนแนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่และความยุติธรรมของแต่ละสังคมในแต่ละยุคสมัย 
(ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 25-33) 
  นอกจากนั้น ภาษียังเป็นองค์ประกอบส าคัญของกฎหมายงบประมาณในลักษณะที่
ก่อให้เกิด หลักดุลยภาพงบประมาณ กล่าวคือ ในการศึกษาวิชาการคลัง พบว่า วัตถุประสงค์ของวิชา
ดังกล่าวถูกจ ากัดให้ศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางการคลังภายใต้ขอบเขตของงบประมาณแผ่นดิน 
ได้แก่ การก าหนดภาระสาธารณะ และการแบ่งสรรภาระสาธารณะ  
   1) การก าหนดภาระสาธารณะ เมื่อรายจ่ายได้ถูกก าหนดขึ้นก็ย่อมต้องมีการ
ใช้จ่ายนั้นตามที่ได้ตกลงกัน ดังนั้น รัฐจะต้องจัดหารายได้หรือเงินตราตามความจ าเป็นเพ่ือภาระ
สาธารณะนั้น และวิธีการที่ใช้ได้ดีก็คือ การจัดเก็บภาษี การก าหนดรายได้รายจ่ายในลักษณะที่เกิด
ดุลยภาพระหว่างกัน จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นการท าให้กฎหมายงบประมาณมีความสมบูรณ์ขึ้น 
   2) การแบ่งสรรภาระสาธารณะ จากการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
พบว่า ภาษีตามความหมายในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีต้นก าเนิดมาจากอ านาจทาง
การเมือง การแบ่งสรรภาระกับทุกคนในลักษณะที่กระทบต่อทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (การจัดเก็บภาษี
ท าให้รายได้ของบุคคลลดลงเนื่องจากต้องแบ่งสรรรายได้ส่วนหนึ่งเป็นค่าภาษีให้แก่รัฐ) และเพราะ
ความเป็นมนุษย์นั่นเองที่ท าให้เกิดรายได้ จึงต้องได้รับการตกลงยินยอมจากผู้เสียภาษีในการแบ่งสรร
ภาระสาธารณะนั้นด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการตกลงยินยอมโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม  
(TROTABAS (L) et COTTRET (J.M.), 1980: 5)  
  จากการศึกษา พัฒนาการทางความหมายของภาษี โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ในส่วนที่ เกี่ยวกับสถาบันการคลังของโลก สามารถให้นิยามค าว่าภาษีออกเป็น            
3 ความหมายแตกต่างกันตามยุคสมัย (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 25-33) คือ  
   1) ส่วยอากร 
   2) การแลกเปลี่ยน 
   3) หน้าที่ทางสังคม 
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  จิรศักดิ์ รอดจันทร์ (2556: 3-4) กล่าวว่า ภาษี เป็นการบังคับจากเจ้าหน้าที่รัฐใน
การเรียกเก็บเงินจากประชาชน ซึ่งประชาชนเสียผลประโยชน์และไม่ได้รับผลตอบแทนจากภาครัฐ          
(S. James and C. Nobes, 2000: 304) หรืออาจกล่าวว่า ภาษี เป็นเงินที่ภาครัฐได้รับจากประชาชน
ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจ เนื่องจากจัดเก็บด้วยความไม่เท่าเทียมและประชาชนไม่ได้ผลตอบแทน โดยที่
ผู้วิจัยได้แบ่งภาษีสามารถ 2 ประเภท คือ  
  2.2.1.3 ภาษีทางตรง  
  ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่รัฐจัดเก็บโดยตรงจากบุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้เป็นผู้
จ่ายหรือเป็นภาระภาษี (Kath Nightingale, 2000: 5; Simon James and Christopher Nobes, 
2000: 301) เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในขณะที่ Arye L. Hillman (2009: 
246) กล่าวว่า “ภาษีทางตรงถูกจ่ายเมื่อบุคคลได้รับเงิน”  
  Simon James and Christopher Nobes (1983: 33-38) กล่าวว่า รายได้จาก
ภาษีไม่มีที่ใดในโลกที่เก็บจากรายได้ของประชาชน โดยภาษีเงินได้นั้นได้แยกความแตกต่างระหว่าง
รายได้ที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรและการก าหนดภาระส่วนเกินของสังคม ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดใน
การตรวจสอบผลกระทบของรายได้ภาษี ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
   1) รายได้ที่มิใช่เงิน (Income in kind)  
   รายได้จากภาษีประเภทนี้เป็นรายได้ที่มาจากสินค้าและบริการมากกว่าเงิน
สด ตัวอย่างเช่น โบนัสหรือเงินเดือนส าหรับลูกจ้าง ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับภาษีหรือไม่ใช่รายได้จากภาษี
ทั้งหมด และยากต่อการบริหารหรือการประเมินทางภาษี ผลลัพธ์ส าหรับรายได้นั้นมีแนวโน้มที่ชัดเจน
กว่ากระแสเงินสด ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจ ถ้าประชาชนใช้จ่ายเพ่ือการบริการใน
การซื้ออะไหล่รถยนต์ตามข้อก าหนด บริษัทรถก็จะรักษาการบริการนี้ ถึงแม้จะไม่ได้ซื้ออะไหล่มาก็
ตาม แต่ถ้าจ่ายด้วยเงินสด จะได้สินค้าที่เป็นตัวรถมาโดยปราศจากทางเลือก ในบางครั้งการซื้อรถที่
เก่าและถูกกว่านั้นเพ่ือเป็นการพักเงินสดมากกว่าจุดประสงค์ในการเสียภาษี ความชัดเจนของความ
แตกต่างระหว่างความรับผิดชอบทางภาษีและรายได้ที่ต้องจ่ายไปนั้น ส่วนหนึ่งเป็นแรงจูงใจของของ
ลูกจ้างในความต้องการมากกว่าเงินสด โดยภาษีรูปแบบใหม่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจในยุคเก่า 
   ชนิดของรายได้ที่สมบูรณ์ได้ปรากฎให้เห็นอย่างมาก เช่น ทฤษฎีในรูปแบบ 
do-it-yourself ที่เป็นการที่ ถ้าทาสีบ้านด้วยตนเอง ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากการบริการของ
ตนเอง ในทางกลับกันถ้าไปจ้างคนอ่ืนมาทาสีบ้าน หรือไปทาสีบ้านให้คนอื่น จะต้องจ่ายภาษีให้กับคน
ที่จ้าง ซึ่งเป็นผลจากแรงจูงใจของการท างานแบบ do-it-yourself ที่ได้ศักยภาพความเชี่ยวชาญให้กับ
สายอาชีพนั้น ๆ 
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   2) การหลบหลีกภาษี 
   นอกเหนือจากความไม่เพียงพอของรายได้ที่ไม่ใช่เงิน ได้มีการหลบหลีกภาษี
เกิดขึ้นถึงแม้ว่า จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสดก็ตาม โดยธรรมชาติแล้วแทบไม่เป็นที่รู้จักในเชิง
ประจักษ์อย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ความยุติธรรมของเจ้าบ้านที่มีต่อผู้เช่าในการหลีกเลี่ยงภาษี
หรือนักธุรกิจต่าง ๆ และลูกจ้างที่ท างานประจ า เป็นต้น ซึ่งมาจากหลายงานวิจัย ตัวอย่างเช่น ในปี 
1979 William Pile ประธานกรรมการบริหารด้านรายได้ของประเทศ ได้ทราบถึงเรื่องไม่น่าเชื่อ เมื่อ
เงินรายได้ได้ประกาศโจมตีต่อสาธารณะชน ส าหรับวัตถุประสงค์ของภาษีจ านวน 7.5% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ และได้รับการยืนยันในปี 1980 โดยบริษัทของเขาเอง (Inland Revenue, 1981) 
สิ่งส าคัญนี้อาจเป็นผลกระทบในการจัดสรรของแรงงานตั้งแต่สายอาชีพ ซึ่งสามารถมีโอกาสหลีกเลี่ยง
ภาษีได้ โดยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากกว่าสิ่งอ่ืน ซึ่งแน่นอนการบริหารจะไม่ยอมท าตามของกลไกตลาดทั้ง
ในส่วนปัจเจกบุคคลที่มีความพยายามหลบเลี่ยงภาษี และความพยายามของรายได้ภายในประเทศ ใน
การขัดขวางการหลบเลี่ยงภาษ ี
   3) การบริหารภาษ ี
   การพิจารณาถึงการบริหารอาจส่งผลผลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี ในความแตกต่างของอัตราภาษีและเงินได้ทางภาษี ตัวอย่างเช่น การลดทักษะและบทบาทของ
ธุรกิจส่วนตัวมากกว่างานประจ า ในผลกระทบนี้อาจกล่าวได้ว่า เงินได้ทางภาษีของธุรกิ จส่วนตัวมี
อัตราภาษีที่ต่ า เป็นผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในกรณีนี้ธุรกิจส่วนตัวจะได้เปรียบใน
มุมมองของเศรษฐกิจในภาพรวม รูปแบบการใช้จ่ายส่วนมากส่งผลกระทบ เมื่อมีปัจจัยด้านการจ่าย
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเฉพาะของระบบทางการเมือง เงินช่วยเหลือทางภาษีในดอกเบี้ยและ
คุณสมบัติการใช้จ่ายประกันชีวิต อาจพิจารณาถึงสังคมส่วนตัวของการสนับสนุนในการใช้จ่ายเฉพาะ 
แต่ควรตระหนักถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ผู้
เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อ่ืนได้โดยตรง จะต้องช าระภาษีที่ไม่สามารถหลักเลี่ยงได้ 
อาทิ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบภาษี
แบบก้าวหน้า เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ให้น้อยลง 
  2.2.1.4 ภาษีทางอ้อม  
  ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ผู้แบกรับเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลผู้ถูกจัดเก็บภาษีหรือผู้มี
หน้าที่เสียภาษี (Kath Nightingale, 2000: 5) เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ เฉพาะภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ในขณะที่ Arya L. Hillman (2009: 246) กล่าวว่า “ภาษีทางอ้อมถูก
จ่ายเม่ือบุคคลได้จ่ายเงิน”  
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  Simon James and Christopher Nobes (1983: 39) กล่าวว่า รูปแบบดั้ งเดิม
ของต้นทุนภายนอกที่เป็นมลพิษของโรงงานที่ล้อมรอบด้วยสิ่งแวดล้อม ถ้าเจ้าของโรงงานไม่สามารถ
ควบคุมและน าผลกระทบทางมลพิษออกไป ต้นทุนทางสังคมก็จะลดน้อยลงไป ตัวอย่างเช่น ความ
กังวลในความแออัดของต้นทุน ถ้ามีบริษัทขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายสู่ เมืองที่แออัดอยู่แล้ว จะท าให้เพ่ิม
ความแออัดของถิ่นที่อยู่อาศัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมืองขนาดเล็กก็จะลดความสะดวกสบายน้อยลง
ตามไปด้วย 
  กล่าวโดยสรุปผู้วิจัย สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ผู้
เสียสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อ่ืนได้ง่าย โดยผู้เสียภาษีจะต้องพร้อมและเต็มใจในการเสียภาษี
ทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น ซึ่งการเก็บภาษีชนิดนี้ จะเป็นแบบถดถอย เนื่องจากมีความ
เหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้เกิดขึ้นทางสังคม 
  2.2.1.5 อัตราภาษ ี

  อัตราภาษี  หมายถึง ขอบเขตหรือจ านวนที่ ซ่ึงภาษีถูกจัดเก็บจากฐานภาษี                    
(S. James, 1998: 151) อาจกล่าวได้ว่า เป็นสัดส่วนร้อยละที่ภาษีเงินได้หรือภาษีจากการใช้จ่ายจะ
ถูกจัดเก็บจากประชาชน (Nancy Wall, 2003: 301)  
   1) ความส าคัญของอัตราภาษ ี
   การก าหนดว่าอัตราภาษีส าหรับภาษีชนิดใดชนิดหนึ่งจะสูงหรือต่ าจะมี
จ านวนอัตรามากหรือน้อยแค่ไหนเพียงใด (หรือการให้ความส าคัญแก่อัตราภาษี) ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ทางการเมืองของพรรคการเมืองและรัฐบาล เช่น ในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ที่มีรายได้
ยากจน พรรคการเมืองที่เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลที่ก าลังบริหารประเทศอาจลดอัตราภาษีส่วน
เพ่ิม (marginal tax rates) ที่ใช้จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ของประชาชน เพ่ือสร้าง
หรือให้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่ ในทางกลับกัน ประเทศที่
ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย พรรคการเมืองซึ่งมีนโยบายใช้อัตราภาษีส่วนเพ่ิมในอัตราที่สูง
หลายอัตรา เพ่ือจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ของประชาชนผู้มีรายได้สูงเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ระหว่างประชาชน เป็นไปได้ที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ให้จัดตั้ง
รัฐบาล เนื่องจากอาจได้รับแรงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศผู้ซึ่งจะ
ได้รับการจัดสรรประโยชน์สาธารณะที่เพ่ิมมากขึ้นผ่านทางการใช้จ่ายสาธารณะของรัฐบาลที่ได้รับเงิน
อุดหนุนผ่านทางการจัดเก็บภาษีจากคนรวย เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้อัตราภาษีของรัฐบาลเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาคด้านใดด้านหนนึ่ง เช่น รัฐบาลลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ใช้จัดเก็บ
จากการขายสินค้าหรือการให้บริการเพ่ือให้สินค้าหรือบริการมีราคาต่ าลง เพ่ือให้ประชาชนสามารถซ้ือ
สินค้าหรือบริการได้มากขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมการบริโภคสินค้าและบริการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศที่อยู่ในภาวะถดถอย หรือเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เหลือจากการบริโภคมากข้ึนและน ารายได้
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ที่เหลือมากขึ้นดังกล่าวไปใช้จ่ายในการบริโภคอ่ืน ๆ ได้มากขึ้นต่อไป Professor G. Morse and 
Professor D. Williams (2004: 13) กล่าวสนับสนุนว่า “อัตราภาษีเป็นประเด็นส าคัญทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจอยู่เป็นนิจ” (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556: 74)   
   2) ประเภทของอัตราภาษ ี
   การศึกษาประเภทอัตราภาษี ผู้วิจัยได้จ าแนกอัตราภาษีออกเป็น ดังนี้ 
    (1) อัตราภาษี เฉลี่ย (average rate of tax) เรียกอีกอย่างว่า 
“อัตราภาษีที่แท้จริง” (effective tax rate) หมายถึง จ านวนของภาษีที่ต้องเสียในฐานะที่เป็น
สัดส่วนหรืออัตราร้อยละของเงินได้ (ฐานภาษี) ที่พึงช าระภาษีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (S. James and 
C. Nobes, 2000: 300) อัตราภาษีเฉลี่ยถูกน ามาใช้เริ่มแรกกับภาษีเงินได้ (Income tax) อัตราภาษี
เฉลี่ย คือ สัดส่วนของเงินได้ของบุคคลที่ถูกจ่ายเป็นค่าภาษี อัตราภาษีเฉลี่ยมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือต่อพฤติกรรมของผู้เสียภาษี ซึ่งผลกระทบดังกล่าวถูก
เรียกว่า “ผลทางรายได้” (the Income effect of taxation) (S. James, 1998: 10)   
    (2) อัตราภาษีส่วนเพ่ิม (marginal rate of tax) หมายถึง อัตรา
ภาษีที่ใช้จัดเก็บจากส่วนที่เพ่ิมขึ้นในเงินได้ของบุคคล (S. James and C. Nobes, 2000: 303) หรือ
หมายถึง อัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บจากส่วนที่เพ่ิมข้ึนของฐานภาษี อาทิเช่น ในกรณีภาษีเงินได้ อัตราภาษี
ส่วนเพ่ิม คือ อัตราภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ที่ได้รับเพ่ิมขึ้น อัตราภาษีส่วนเพ่ิมจึงอาจมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากไปเปลี่ยนแปลงรางวัลที่เป็นตัวเงินสุทธิที่ผู้เสียภาษีจะได้รับเพ่ิมขึ้น
จากการท างาน และจากการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อัตราภาษีส่วนเพ่ิมจึงอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือต่อพฤติกรรมของผู้เสียภาษีที่จะไปท ากิจกรรมอ่ืน
ทดแทนกิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นและถูกจัดเก็บภาษี ซึ่งผลกระทบดังกล่าวถูกเรียกว่า               
“ผลทดแทน” (the substitution effect of taxation) (S. James, 1998: 101)  
  ประเภทของอัตราภาษี อาจแบ่งออกเป็น อัตราภาษีแบบอัตราเดียวและอัตราภาษี
หลายอัตรา (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556: 74) คือ 
   1) อัตราภาษีอัตราเดียว (a single rate) ในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
รัฐบาลอาจใช้อัตราภาษีส่วนเพ่ิมเพียงหนึ่งอัตราในการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ส่วนที่เหลือจากฐานภาษี
ที่เป็นเงินพึงประเมิน (gross income) แล้วภาษีถูกจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีในจ านวนอัตราเดียว 
เรียกว่า “ภาษีแบบคงท่ี” (proportional tax) 
   2) อัตราภาษีหลายอัตรา (multiple rates) หมายถึง กรณีที่ภาษีชนิดหนึ่ง
ถูกจัดเก็บจากฐานภาษีในจ านวนหลายอัตรา ข้อดีของอัตราภาษีหลายอัตรา คือ สร้างความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษีและช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่มีความเป็นธรรม ส่วนข้อเสียของอัตราภาษี
หลายอัตรา คือ ท าให้กฎหมายและระบบภาษีซับซ้อนซึ่งจะเพ่ิมต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีและ
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ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี จูงใจให้ผู้เสียภาษีท าการหลบหลีกและหนีภาษี และส่งผลให้เกิดการ
บิดเบือน (distortion) ต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน (ใช้อัตราภาษี
หลายอัตราในการจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีเดียวกัน หรือใช้อัตราภาษีหลายอัตราในการจัดเก็บภาษี
ฐานภาษีท่ีแตกต่างกัน) 
   ตัวอย่างเช่น ในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตารางอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอาจประกอบไปด้วยอัตราภาษีส่วนเพ่ิมหลายอัตรา ภาษีที่ถูกจัดเก็บจากฐานภาษีใน
จ านวนหลายอัตราและท าให้อัตราภาษีเฉลี่ยหรือจ านวนสัดส่วนของภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อฐาน
ของภาษีสูงขึ้นนี้ เรียกว่า “ภาษีแบบก้าวหน้า” (progressive tax) (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556: 75)   
  

2.2.2 หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
 การศึกษาหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีนั้น เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการลดความเหลื่อมล้ าทางการ
กระจายรายได้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและความส าคัญของหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ซึ่งสามาถ
สรุปได ้ดังนี้ 
 จิรศักดิ์ รอดจันทร์ (2556: 6-9) ให้ความหมายว่า ในปี ค.ศ. 1776 Adam Smith (2000: 
888-889) ได้เสนอหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี (four canons of taxation) 4 ประการไว้ ในหนังสือ       
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ดังนี้ 
   1) ความเสมอภาค  
   ประชาชนจะต้องจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐตามจ านวนของรายได้ที่ตนเองได้รับ 
เพ่ือให้ความเสมอภาค และภาครัฐมีเงินสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ เกิดความคุ้มครองได้อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 
   2) ความแน่นอนชัดเจน  
   ภาษีท่ีประชาชนจะต้องจ่ายนั้น ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้อง วิธีการและ
ผลตอบแทนความคุ้มครองที่จะได้ ต้องมีความยุติธรรม มีความชัดเจนของขั้นตอนการปฏิบัติในการ
จ่ายภาษี เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วของรัฐบาล 

   3) ความสะดวกในการจ่ายภาษี  
   ภาษีทุก ๆ ชนิดควรที่จะถูกจัดเก็บตามเวลา หรือตามวิธีการที่น่าจะสะดวก
มากที่สุดส าหรับผู้จ่ายภาษี 
   4) ความประหยัดในการจัดเก็บภาษี 
   ภาษีทุกชนิดควรจัดเก็บจากประชาชนให้น้อยที่สุดและให้เกิดความคุ้มค่า
มากที่สุดกับประชาชน โดยประชาชนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 
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 Simon James and Christopher Nobes (2000: 16-17) ได้น าหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีของ 
Adam Smith มาเรียบเรียงเพ่ิมเติม ดังนี้  
   1) ความเป็นธรรมในการเสียภาษี  คือ ปัจเจกชนที่มีความแตกต่างกัน
จ่ายเงินภาษีเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลแตกต่างกัน 

   2) ความแน่นอนชัดเจนในการจัดเก็บเสียภาษี คือ ต้องไม่มีการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจหรือไม่มีความไม่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดในการเสียภาษี 
   3) ความสะดวกในการเสียภาษี คือ ต้องสะดวกทั้งในเรื่องเวลาและวีธีการ
จ่ายภาษี  
   4) ความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี
ต้องมีจ านวนเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับรายได้ท่ีหามาได้จากการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ภาษีต้อง
มีความเป็นกลาง 

 ในปัจจุบันการจัดเก็บภาษีต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งใน The 
Commission on Taxation and Citizenship (2000: 101-109) ได้เสนอไว้ ว่า 

   1) ความเป็นธรรมและเห็นชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy)  
   2) การป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสังคม (Discouragement of 
social harm)  
   3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (International cooperation)  
   4) หลักความพอประมาณ (Sufficiency) ระบบภาษีที่ดีนั้น จะต้องมีการ
วางแผนและประเมินถึงกรอบของงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้เกิดความสมดุล
ของความพอเพียงระหว่างรายรับและรายจ่ายของประเทศ 

   5) ความมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ (Economic efficiency) ระบบ
ภาษีที่ดีนั้น จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงการลงทุน การออม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตนเอง
เป็นเจ้าของ ผ่านการด าเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ควรให้
ความส าคัญกับประชาชน และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการลดความเหลื่อม
ล้ าทางรายได้ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะต้องสะท้อนการท ากิจกรรมในเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
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2.2.3 ภาระภาษี 
 การศึกษาภาระภาษีที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความหมายและความส าคัญของภาระภาษีที่ประชาชนจะต้องจ่ายให้กับรัฐบาล เพ่ือให้เกิด
ความเป็นเสมอภาคในสังคม ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ภาระภาษี หมายถึง “ส่วนของรายได้ที่แท้จริง” (Real income) ที่ลดลง เนื่องจากมีการ
จัดเก็บภาษีอากรของรัฐ ภาระภาษีเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ช าระภาษี อาจมีได้ 2 กรณี คือ 
เป็นภาษีที่ช าระโดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย (ภาษีทางตรง) หรือเป็นภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามกฎหมายผลักภาระไปให้บุคคลภายนอกช าระภาษี (ภาษีทางอ้อม) หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวกับภาระภาษีได้แยกความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้หน้าที่เสียภาษีกับบุคคลผู้รับภาระภาษีในขั้น
สุดท้าย ทั้งนี้ เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว มักพบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย อาจไม่ใช่ผู้เสีย
ภาษีที่แท้จริงเพราะสามารถที่จะผลักภาระภาษีที่ตนต้องแบกรับไปยังบุคคลอ่ืนได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ภาระภาษีมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 58-59) 
   1) ภาระภาษีตามกฎหมาย 
   ภาระภาษีตามกฎหมาย หมายถึง ภาระหรือส่วนของภาษีของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีตามที่กฎหมายก าหนด เช่น พระราชบัญญัติจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินก าหนดให้เจ้าของ
กรรมสิทธิ์โรงเรือนที่ดินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนที่ดินจึงเป็นผู้
รับภาระภาษีตามกฎหมาย จึงต้องน าส่งค่ารายปีให้แก่รัฐ 

   2) ภาระภาษีท่ีแท้จริง  
   ภาระภาษีที่แท้จริง หมายถึง ภาระภาษีที่ตกต้องแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดใน
ขั้นสุดท้ายโดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถผลักภาระภาษีนั้นไปให้บุคคลอ่ืนได้อีก  
 นอกจากนั้น เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (2552: 202) ได้ให้ความหมายของภาระภาษีตาม
กฎหมายกับภาระภาษีที่แท้จริง ที่ใกล้เคียงไว้ด้วย ดังนี้ 
   1) ภาระภาษีตามกฎหมาย (Statutory incidence) หมายถึง ภาระของผู้ที่
ต้องเสียภาษีตามกฎหมายที่ก าหนด กล่าวคือ รัฐบาลเก็บภาษีมาจากใคร ก็ถือว่าผู้ที่เสียภาษีนั้นเป็นผู้
ที่ได้รับภาระของภาษีตามกฎหมาย 
   อย่างไรก็ตาม ในทางที่เป็นจริงนั้น ผู้ที่เสียภาษีนั้นอาจจะมิใช่เป็นผู้รับภาระ
ของภาษีที่แท้จริงก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เสียภาษีนั้นสามารถที่จะผลักภาระของภาษีที่เสียทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปให้แก่ผู้อ่ืน เช่น เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีจากผู้ผลิตสินค้า ผู้ที่ท าการผลิตสินค้านั้นอาจจะผลัก
ภาระของภาษีดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปข้างหน้าแก่ผู้ที่ซื้อสินค้าของตน โดยบวกค่าภาษีเข้าไว้ใน
ราคาสินค้านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ผลิตสินค้าอาจจะผลักภาระของภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนไปข้าง
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หลังแก่ผู้ที่ขายปัจจัยการผลิตแก่ตน โดยกดราคาซื้อปัจจัยการผลิตให้ต่ าลง เช่น ไปกดราคาค่าแรงงาน 
หรือกดราคาของวัตถุดิบ เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ใครเลย ผู้เสียภาษีก็
จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระภาษีไว้เอง ปัญหาการผลักภาระภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค ์และอุปทานที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นเป็นส าคัญ 

   2) ภาระภาษีที่แท้จริง (economic incidence) ผู้ที่แบกรับภาระของภาษี
ที่แท้จริงก็ คือ ผู้ที่ไม่สามารถผลักภาระภาษีนั้นไปให้แก่ผู้อ่ืนได้อีก ภาระภาษีที่จะต้องแบกรับนั้นจะ
เป็นภาระในทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลไปลดเงินได้หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่ก่อนนั้น 
   จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ไม่ว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีจาก
บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลใดก็ตาม ในที่สุดแล้วภาระของภาษีจะต้องตกแก่ประชาชนซึ่งจะมี
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาคือ เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีแต่ละ
ประเภทนั้นใครเป็นผู้แบกรับภาษีที่แท้จริงจากการเก็บภาษีดังกล่าวนั้น การที่สามารถรู้ว่าภาระของ
ภาษีที่แท้จริงตกใครบ้างนั้น และเป็นอัตราส่วนมากน้อยแค่ไหนนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างส าคัญต่อ
การเลือกใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานหรือการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 
(เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2552: 202) 
 นักการคลังส่วนใหญ่ เช่น Maxime CHRETIEN ได้เสนอแนะให้แทนที่ความหมายของภาระ
ภาษีอันแท้จริงด้วยความหมายของภาระภาษีตามกฎหมาย เนื่องจากมีความเห็นว่าการผลักภาระภาษี
จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามไม่ใช่สิ่งส าคัญ แต่ควรให้ความส าคัญกับความประสงค์ (เจตนารมณ์) ของผู้
บัญญัติกฎหมายว่าต้องการให้มีการผลักภาระส าหรับภาษีประเภทใดบ้าง แต่ในทางปฏิบัติ ผู้บัญญัติ
กฎหมายมักไม่ต้องการระบุว่าใครเป็นผู้รับภาระภาษีเป็นคนสุดท้าย ทั้งนี้ เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการ
โต้แย้งคัดค้านจากบุคคลที่ผู้บัญญัติกฎหมายต้องประสงค์ให้รับภาระนั้น ตัวอย่างเช่น ภาษีทางตรง
ได้รับการพิจารณาเป็นภาษีที่ผู้บัญญัติกฎหมายไม่ประสงค์ให้มีการผลักภาระภาษีเกิดขึ้น ขณะที่         
ภาษีทางอ้อมได้รับการพิจารณาว่า เป็นภาษีที่ผู้บัญญัติกฎหมายประสงค์ให้สามารถผลักภาระภาษีได้ 
(ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 58-59) 
 นอกจากนั้น โดยทั่วไปมีการก าหนดบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย (ภาระภาษีตาม
กฎหมาย) แต่ไม่ระบุบุคคลที่ต้องรับภาระภาษีอันแท้จริง และเมื่อบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม
กฎหมายสามารถผลักภาระภาษีที่ตนต้องแบกรับไปยังบุคคลอ่ืน ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าบุคคลใดเป็นผู้รับภาระภาษีที่แท้จริงมากกว่าที่จะศึกษาบุคคลใดเป็นผู้รับภาระภาษี
ตามกฎหมาย (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556: 59) 
 สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (2557) ให้ความหมายว่า ภาระภาษีนั้นเป็นการที่คนมีรายได้น้อยจะได้
ผลกระทบทางภาษีที่ต้องแบกรับมากกว่า คนที่มีรายได้มาก เนื่องจากสามารถหลบเลี่ยงภาษีได้ ซึ่ง
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สามารถเกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะทางรายได้ที่แตกต่างกัน ท าให้ภาระภาษีส่วนมากจะตกอยู่ที่คนชั้น
กลางของประเทศ ผู้บริโภคจะได้รับภาระทางภาษีสูง ถ้ามีความสามารถทางรายได้ที่ต่ า กลับกันผู้ผลิต
จะแบกรับภาษีที่ต่ ากว่าถ้ามีความสามารถในการผลิตที่สูง ซึ่งถ้าอุปสงค์ภายในประเทศจะตอบสนอง
ได้ดีกว่า ราคาอุปสงค์ท่ีผกผันในตลาดโลก อนันต์ วัฒนกุลจรัส (2559)  
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ภาระทางภาษี เป็นผลกระทบของ
ประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงคนชั้นกลางส่วนมากของประเทศที่ต้องช าระภาษี จ านวนมาก 
มากกว่าประชาชนที่มีรายได้จ านวนมาก เนื่องจาก คนรวยจะมีช่องทางในการหลีกเลี่ยงการช าระภาษี 
โดยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้องแบกรับภาษีท่ีขึ้นอยู่กับความสามารถทางรายได้บุคคล 

 
2.2.4 การปฏิรูปภาษี 

 การศึกษาการปฏิรูปภาษีนั้น เป็นผลสะท้อนจากภาระภาษีที่รัฐบาลเก็บจากประชาชน ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องกับสังคมไทยตลอดมา โดยการปฏิรูปภาษีนั้นผู้ วิจัยได้ศึกษาทั้งภายในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ปัณ์ อนันอภิบุตร (2555) ให้ความหมายว่า เพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐบาล
จะต้องมีมาตรการทางภาษี ดังนี้ (1) การปฏิรูประบบการส่งเสริมการลงทุน (2) การปรับปรุงการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3) การให้เครดิตภาษีเงินได้เนื่องจากการท างานและปฏิบัติงาน              
(Earned Income Tax Credit) กับข้อเสนอมาตรการ “เงินโอน แก้จน คนขยัน” และ (4) ภาษี
ทรัพย์สินกับข้อเสนอภาษีความมั่งค่ัง (Wealth Tax) โดยที่การปฏิรูปภาษีนั้นจะต้องเกิดข้ึน เพื่อขยาย
ฐานภาษี เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า การปฏิรูปภาษีนั้น เป็นการปรับปรุง
โครงสร้างทางภาษี เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อสังคม โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

2.2.5 กรอบแนวคิดส าหรับระบบภาษี 
 การปฏิบัติการด้านการคลังของรัฐนั้น ต้องพิจารณาทั้งด้านรายจ่ายรัฐ  และด้านภาษีที่จัดเก็บ
พร้อม ๆ กัน แต่ระบบภาษีมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษีเอง ท าให้การก าหนดกรอบคิดส าหรับ
การวิเคราะห์ระบบภาษีเป็นสิ่ งที่ เหมาะสม และเป็นสิ่งที่จ าเป็น  เมื่อพิจารณาจากการก าหนด
โครงสร้างของระบบภาษี และของภาษีแต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ความจ าเป็นเช่นนี้เกิดจาก
ข้อเท็จจริงที่ว่า นอกจากลักษณะของภาษีจะแตกต่างจากลักษณะของรายจ่ายรัฐแล้ว ระบบภาษีก็
สามารถตอบสนองรัฐบาลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่บรรลุโดยรายจ่าย
รัฐ (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2534: 135) 
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 ข้อสังเกตทั้งสองประการนั้น ได้สะท้อนถึงความแตกต่างพ้ืนฐาน ระหว่างสิ่ งที่ เรียกว่า 
“วัตถุประสงค์” ของระบบภาษี และสิ่งที่เรียกว่า “เกณฑ์ภาษี” แม้ว่านักวิชาการด้านภาษีไม่ได้แจก
แจงความแตกต่างของสองสิ่งนี้ โดยการใช้ค าทั้งสอง ในลักษณะที่ใช้แทนกันได้และมักใช้สลับกันไป
เรื่อย ๆ การยอมรับความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ และเกณฑ์ภาษี จะสนับสนุนให้การวิเคราะห์
โครงสร้างของระบบภาษีและคุณลักษณะของระบบภาษีและภาษีแต่ละชนิดได้ประโยชน์กว่ากรณีที่ไม่
มีการแยกแยะความแตกต่างดังกล่าว (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2534: 135) 
 

2.2.6 วัตถุประสงค์ของภาษ ี
 วัตถุประสงค์ของภาษี คือ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็น “ผล” (ทั้งในแง่ของ “สภาพ” และ 
“ผลิตผล” และในแง่ของ “ปริมาณ” และ “คุณภาพ”) โดยภาษีทั้งระบบ หรือโดยภาษีเป็นรายชนิด
 ผลที่ต้องการโดยการใช้มาตรการของภาษี จึงเป็นสิ่งที่ต้องระบุออกมาอย่างชัดเจน เมื่อต้องการ
ออกแบบภาษีที่รัฐควรจัดเก็บจากประชาชน หรือเมื่อต้องการเลือกสรรภาษีชนิดใดชนิดหนึ่ง มาบังคับ
ใช้กับประชาชน การไม่พิถีพิถันในประเด็นนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเสนอแนะหรือการวิจารณ์ภาษี
ที่ควรจะจัดเก็บจากประชาชนหรือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากภาษี
ชนิดหนึ่ง ๆ ที่ได้มีการจัดเก็บในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างที่รัฐบาล
ต้องการ และภาษีหนึ่งอาจเหมาะสมที่จะน ามาจัดเก็บ ถ้ามีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ แต่ถ้า
วัตถุประสงค์เปลี่ยนไป ภาษีดังกล่าวก็ไม่เหมาะสมอีกต่อไป ในขณะเดียวกัน ภาษีประเภทเดียวกันก็
สามารถและสมควรมีรายละเอียด หรือโครงสร้างของภาษีที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการใช้ภาษีดังกล่าว
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และนี่คือพ้ืนฐานของความแตกต่างกันของโครงสร้างภาษีส าหรับภาษี
ชื่อเดียวกันที่จัดเก็บในประเทศต่าง ๆ การไม่ตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นนี้ ท าให้มีการ
ลอกเลียนแบบภาษีที่จัดเก็บในประเทศอ่ืนมาใช้ในประเทศตนเอง และก็ประสบความล้มเหลวในการ
ใช้ภาษีนั้น ๆ วัตถุประสงค์หลักหรือมหภาคของระบบภาษี  (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ , 2534: 136) 
ประกอบด้วย 
   1) การระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนในระดับที่เพียงพอ 
   2) การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
   4) การธ ารงไว้ซึ่งการมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และ 
   5) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์เหล่านี้ จัดเป็นวัตถุประสงค์ส าหรับระบบภาษีทั้งระบบและส าหรับภาษีแต่ละ
ชนิดที่จัดเก็บด้วย พิจารณาจากทัศนะของระบบภาษีวัตถุประสงค์หลักเหล่านี้ได้มีความขัดแย้งกันได้ 
โดยการบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่ง จะท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์หนึ่งหรื อถ้า
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ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งมากขึ้นก็จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อีกอย่างน้อยลง เช่น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ การสร้างความเจริญให้แก่ระบบเศรษฐกิจในอัตราสูงย่อมหมายถึง การใช้ระบบภาษีที่
ท าให้รูปแบบการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ ากันมากขึ้น ความสามารถของระบบภาษีที่ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ “การลดความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ระหว่างบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม” ก็ลด
ระดับลง ความจ าเป็นต้องยอมแลกหรือแลกได้และเสีย (trade-off) วัตถุประสงค์หนึ่งกับอีก
วัตถุประสงค์หนึ่งจึงเป็นภาวะปกติ ดังนั้น แม้จะมีการยอมรับว่าวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของระบบภาษี
จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 5 ประการข้างต้น แต่แท้จริงรัฐบาลจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง ของ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุจากระบบภาษีที่จัดเก็บ และโดยที่ล าดับความส าคัญก่อนหลังของ
วัตถุประสงค์นี้เปลี่ยนแปลงได้ (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2534: 136-137) 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ 

2.3.1 ความหมายของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ 
 ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น      
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยให้ความส าคัญกับความหมาย เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นกบัประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความหมายและความส าคัญ
ของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ ดังนี้ 
 รายได้ทั้งหมดของภายในประเทศที่ถูกจัดสรรได้อย่างขาดประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนความไม่
ยุติธรรม ท าให้เกิดการกระจุกตัวทางรายได้ของประชาชนบางกลุ่ม และอีกบางกลุ่มไม่ได้รับรายได้ที่
เป็นธรรม (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น , 2552) ซึ่งความเหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจนั้น สามารถแบ่งได้        
2 รูปแบบ คือ หนึ่ง ความเลื่อมล้ าทางด้านรายได้ เป็นการที่ประชาชนไม่สามารถมีโอกาสในการหา
รายได้ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม เช่น ประชาชนในชนบท เป็นต้น สอง ความเลื่อมล้ า
ทางทรัพย์สิน เป็นการที่ประชาชนมีสถานะทางการเงินที่ไม่มีศักยภาพที่พอเพียงต่อฐานะทางการเงิน 
(สฤณี อาชวานันทกุล, 2556: 9) 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ 
เป็นความไม่ธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม โดยที่ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ ท าให้เกิดการกระจุกตัวของรายได้กับประชาชนบางกลุ่ม และประชาชนอีกกลุ่มกลับกลายเป็น
ภาระที่เกิดขึ้นทางสังคมในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้
ความส าคัญกับทฤษฎีในอดีตมาเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ในปัจจุบันที่เกิดข้ึน  
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 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรทรัพยากรของผู้คน คือ ภาคประชาชน หน่วย
ธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป  คือ การท างาน 
การประกอบอาชีพ รายได้ การออม การลงทุน การสะสมความมั่งคั่ง และถ่ายโอนมรดกให้ลูกหลาน 
หน่วยเศรษฐกิจจ าแนกออกเป็นภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับ  การผลิต 
(Production) และการกระจายรายได้ (Distribution of income) ต าราเศรษฐศาสตร์ให้ความส าคัญ
ของการไหลเวียนของทรัพยากร เริ่มจากระบบการผลิต หมายถึง ผลผลิตสินค้าและบริการเกิดได้
อย่างไร กล่าวคือ ผู้ประกอบการท าหน้าที่การจัดการโดยระดมแรงงานทุน และเทคโนโลยี มาผลิต
สินค้าหรือบริการ จัดจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคส่งขายให้ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รายได้  หรือ
มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นถูกแบ่งปันหรือกระจายให้กับแรงงาน (ค่าจ้างเงินเดือน) เจ้าของทุน (อัตราดอกเบี้ย
และเงินปันผล) และผู้ประกอบการได้รับผลก าไรซึ่งมาจากรายได้สุทธิ (รายได้ลบด้วยค่าใช้จ่าย) (ดิเรก 
ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 19) 
 การค้นคว้าวิจัยหัวข้อการกระจายรายได้ ว่าด้วยวิธีการวิเคราะห์หัวข้อความเหลื่อมล้ ามีหนังสือ
รวมบทความชื่ อ The Oxford Handbook of Economic Inequality โดย Weimer Salverda 
et.al (2009) ที่ให้อรรถาธิบายและแยกแยะประเด็นการวิจัยค่อนข้างชัดเจน รายได้ประชาชาติ 
(National income) ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก จัดสรรให้แรงงาน เป็นผลคูณของ W*L, W = อัตรา
ค่าจ้างเฉลี่ย L = จ านวนผู้ใช้แรงงาน ส่วนที่สอง คือ ผลตอบแทนของทุน แจกแจงเป็นอัตราดอกเบี้ย 
เงินปันผลค่าลิขสิทธิ์และก าไร หลักความคิดนี้สะท้อนอยู่ในบัญชีประชาชาติ และบัญชีสังคม (Social 
accounting matrix) (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 19-20) 
 แนวทางที่สอง เรียกว่า Personal Income Distribution หมายถึง การค้นคว้าว่ารายได้
ประชาชาติถูกกระจายให้สมาชิกในระบบเศรษฐกิจอย่างไร คือ ครัวเรือนและสมาชิก โดยจ าแนกตาม
ระดับรายได้ นิยมแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม หรือ 10 กลุ่ม หรือการจ าแนกในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ตาม
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ตามรหัสอาชีพ ตามชนชั้น (Socio-economic class) เป็นต้น 
การวิจัยในระยะหลังนิยมใช้แนวทางที่สอง (Personal Income Distribution) อาจเป็นเพราะสาเหตุ
ต่อไปนี้ หนึ่ง พัฒนาการของการจัดเก็บข้อมูลระดับครัวเรือน โดยการสุ่ มตัวอย่างขนาดใหญ่          
(ในประเทศไทยด าเนินการโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ) ช่วยให้เข้าใจการมีรายได้และถือครอง
ทรัพย์สินของแต่ละครัวเรือน รวมทั้งระบุรายได้จากหลายแหล่ง อาทิเช่น ค่าจ้างเงินเดือน ดอกเบี้ย 
เงินปันผล ก าไรหรือค่าลิขสิทธิ์ สอง การก าหนดให้ครัวเรือนเป็นหน่วยวิเคราะห์ สอดคล้องกับทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ เริ่มด้วยการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยย่อย (ครัวเรือนและสมาชิก) และน ามาสรุปเป็น
ภาพรวม โดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในกรอบ ครัวเรือนตัดสินใจใช้จ่ายเงินภายใต้งบประมาณอัน
จ ากัด สอดคล้องกับวิธีวิทยาที่ว่า ทฤษฎีควรจะมีราคาฐานจุลภาค สาม ความก้าวหน้าของวิชาเศรษฐ
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มิติ และคอมพิวเตอร์ท าให้การประมวลผลได้ง่าย รวดเร็ว และเทคนิคประมาณการทางสถิติใหม่ ๆ  
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 20) 
 ตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2520) เป็นต้นมา มีความตื่นตัวของส่วนราชการไทยเกี่ยวกับ
ปัญหาความยากจน และ “ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน” ของประชาชน รัฐบาลในขณะนั้นได้สั่งการให้
ส่วนราชการส ารวจข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลครัวเรือนการเกษตร ฯลฯ เป็นประจ า 
หน่วยงานส าคัญของไทย คือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักบัญชี
ประชาชาติในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้ได้พัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ระดับพ้ืนที่ 
(จังหวัด) และภูมิภาค ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า น าไปทดสอบ
สันนิษฐานรวมทั้งการประมาณการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรนโยบาย 
เป็นต้น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 21) 
 ในสามทศวรรษที่ผ่านมา มีความตื่นตัวด้านวิชาการและการวิจัยในวงการเศรษฐศาสตร์ใน
หัวข้อการกระจายรายได้ ความยากจน และความเหลื่อมล้ า ดังประจักษ์ได้จากหนังสือ/ต าราและ
ผลงานวิจัยจ านวนมากทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาตัวอย่างเช่น Handbook of 
Income Distribution, Handbook of Wealth Distribution มีวารสารวิชาการเกิดขึ้นที่เน้นการ
วิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ า เช่น journal of Economic Inequality วารสาร Review of Income 
and Wealth เป็นต้น โปรแกรมการวิจัยในกลุ่มประเทศ OECD องค์การสหประชาชาติให้สนับสนุน
แผนงานวิจัยเพ่ือประมวลข้อมูลการกระจายรายได้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เรียกว่าโครงการ 
World Income Distribution การจัดฝึกอบรม training course โดยสถาบันวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้
เชิงเทคนิคว่าด้วยการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าและความยากจน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 21-22) 
 Baranzini (1991 อ้างถึงใน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 22) ประเมินว่า ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ในยุคแรกที่อธิบายลักษณะการกระจายรายได้และทรัพย์สิน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของนัก
เศรษฐศาสตร์ในต้นศตวรรษที่ยี่สิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จอน เมย์นารด์ เคนส์ (John Maynard 
Keynes) และไมเคิล คาเล็คกิ (Michael Kaleck) จ าแนกหน่วยเศรษฐกิจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
แรงงานซึ่งได้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าจ้าง อีกกลุ่มหนึ่งคือนายทุน หมายถึง กลุ่มผู้มีรายได้ส่วน
ใหญ่จากค่าเช่า ดอกเบี้ย ก าไร เงินปันผล ค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น การวิจัยหัวข้อการกระจายรายได้ในยุค
แรก ๆ ด าเนินการตามแนวทาง functional income distribution คือ การก าหนดของเงินเดือนและ
ค่าจ้างศึกษาอุปสงค์และอุปทานแรงงาน สันนิษฐานว่า ค่าจ้างเงินเดือนแปรผันตาม ผลิตภาพของ
แรงงานแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคซึ่งส่งผลอิทธิพลต่อค่าจ้างแรงงาน วัฏจักร
ธุรกิจ และยอมรับว่ามีปัจจัยอ่ืนที่มิใช่เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจ้างงาน และเงินเดือน เช่น สายสัมพันธ์
ทางเครือญาติ อคติทางสังคม (ต่อคนผิวด า หรือเพศหญิง) เป็นต้น  
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 การศึกษาการกระจายรายได้จากความเหลื่อมล้ านั้ นผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและแยก
องค์ประกอบที่ส าคัญ และมีผลกระทบต่อสังคมประเทศไทย ดังนี้ 
   1) ผลตอบแทนของทุน  
   การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าเช่า ก าไร เงินปันผล ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ เป็นสิ่งที่
แปรผันตามวัฏจักรธุรกิจ และสถานภาพของตลาดภายใต้ตลาดแข่งขันเสรีผู้ประกอบการได้รับ “ก าไร
ตามปกติ” (normal profit) แต่ในสถานการณ์ผูกขาดหรือการแข่งขันไม่สมบูรณ์ผู้ขายมีก าไรส่วนเกิน 
อย่างไรก็ตาม การผูกขาดมักจะไม่ยั่งยืน เนื่องจากมีผู้แข่งขันรายใหม่ หรือถูกมาตรการควบคุมของรัฐ 
สภาพการผูกขาดอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น เช่น การค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ย่อมจะมีผู้ขายน้อยราย 
แต่ในไม่ช้าย่อมจะมีคู่แข่งหรือผู้เลียนแบบ ดังนั้น อ านาจการผูกขาดย่อมจะลดน้อยลงไป (แนวคิดของ
ทฤษฎี Product Cycle) ยกเว้นธุรกิจที่ได้รับคุ้มครองจากรัฐบาล เช่น โรงงานกลั่นสุรา บุหรี่ หวยหรือ
การพนัน ฯลฯ หรือ กิจการบางอย่างมีลักษณะผูกขาดตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น กิจการขนาดใหญ่
ใช้เทคโนโลยีและเงินทุนสูง กลายเป็นเรื่องยากที่ธุรกิจรายอ่ืนจะเข้ามาแข่งขัน หรือกิจการที่มีลักษณะ
ใช้เครือข่ายที่กว้างขวาง (การสื่อสารสนเทศระดับชาติหรือนานาชาติ) เป็นเรื่องยากที่ทุนขนาดเล็ก
หรือขนาดกลางจะเข้าไปแข่งขัน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 23) 
   2) ทฤษฎีทุนมนุษย์  
   เป็นแบบจ าลองที่น ามาอธิบายความเหลื่อมล้ าของค่าจ้างเงินเดือน โดย
สันนิษฐานว่า อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาประสบการณ์ท างาน ขนาดของสถาน
ประกอบการ สภาพเมืองหรือชนบท หนังสือของ Baranzini (1991) เสนอการประมวลผลงานวิจัยทั้ง
ทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ว่าด้วยการกระจายรายได้และความมั่นคั่ง สรุปความว่ามีสองแนวทางคือ
แบบจ าลองมหภาคและแบบจ าลองจุลภาค พร้อมกับอภิปรายความแตกต่างของสองแนวทาง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 แบบจ าลองมหภาคและจุลภาคว่าด้วยการกระจายรายได้และความมั่นคั่ง 
 

แบบจ าลองมหภาค แบบจ าลองจุลภาค 

ให้ความส าคัญกับตัวแปรอัตราดอกเบี้ย
และก าไร 

ให้ความส าคัญกับแบบแผนการใช้จ่ายบริโภคของ
บุคคล/ครัวเรือน ศึกษาความสามารถการออม การ
สะสมทุนและทรัพย์สิน 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ 
ทั้งนี้ เชื่อมโยงกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น 

บุคคล/ครัวเรือน ศึกษาความสามารถการออม การ
สะสมทุนและทรัพย์สิน 

    - อัตราการออมของคนต่างกลุ่ม 
แรงงานและเจ้าของทุน 

   - อัตราดอกเบี้ยจากการออม 

    - อัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ 

   - ค่าพารามีเตอร์ที่สะท้อนพฤติกรรมของครัวเรือน 
(เช่น การบริโภค การออม ฯลฯ) 

    - เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสัดส่วน
ของทุนและแรงงาน และวัฏจักรธุรกิจ  

   - ปัจจัยเชิงสถาบันอ่ืน เช่น ชนชั้น สิทธิ บทบาทของ
ภาครัฐในการกระจายรายได้ 

    - ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากร 
    - ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 

 
แหล่งที่มา: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2559: 24.  
   
   3) ทฤษฎีวงจรชีวิต  
   เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและใช้อธิบายความเหลื่อมล้ า
ของรายได้และการถือครองทรัพย์สิน มโนทัศน์หลักคือ บุคคลโดยทั่วไปวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ
โดยค านึงถึงความไม่จีรังคือเปลี่ยนผ่านจาก วัยเด็ก-ผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ ตัวแปรส าคัญในแบบจ าลองคือ 
รายได้อันเกิดจากการท างาน การออม เพ่ือสะสมเป็นทรัพย์สิน และน ามาใช้จ่ายในวัยสูงอายุ 
ครัวเรือนมีหนทางเลือกการบริหารทรัพย์สิน คือ บ้านและที่ดิน เงินฝาก ธนบัตร หุ้นและตราสารทาง
การเงิน ทฤษฎีวงจรชีวิตค านึงถึงความหลากหลายของปัจเจก คือ อาชีพ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่  อายุ  เพศ ฯลฯ ในระยะหลังมีผู้ขยายกรอบความคิด เรียกว่า  ทฤษฎีวงจรชีวิตขยาย 
(extended life cycle model) ค านึงถึงความหวังดีต่อลูกหลานในอนาคต การถ่ายโอนมรดกให้
ลูกหลานเป็นส าคัญ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 24-25) 
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   4) แบบจ าลองคนเหลื่อมรุ่น  
   แบบจ าลองคนเหลื่อมรุ่น ได้อิงทฤษฎีวงจรชีวิตเป็นกรอบ โดยเน้นการด ารง
อยู่ร่วมกันของคนสามวัย คือ วัยเด็ก วัยท างาน และวัยชรา ทั้งนี้มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และการ
โอนเงินข้ามรุ่น ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ ระบบประกันสังคมภายใต้ระบบ pay-as-you-go ผู้เกษียณจาก
การท างานได้รับบ านาญ ซึ่งมาจากเงินสมทบรายเดือนของแรงงานในปัจจุบัน และในอนาคตแรงงาน
ปัจจุบันจะกลายเป็นผู้รับบ านาญ ทั้งหมดนี้เป็นการท าสัญญาระยะยาวเปรียบเทียบได้กับการด ารงอยู่
ของครัวเรือนขยาย สมาชิกครัวเรือนประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม รุ่นที่หนึ่ง หมายถึง ประชากรสูงวัย รุ่น
ที่สอง ประชากรวัยท างาน (รุ่นพ่อแม่) รุ่นที่สาม ประชากรเด็ก (รุ่นลูก) สมาชิกวัยเด็กยังไม่มีรายได้
เป็นของตนเองแต่จ าเป็นต้องด ารงอยู่  โดยได้รับการอุปการะ/ความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ใน
แบบจ าลองนี้ประชาชนในวัยท างานมีภาระหนักในการหารายได้น าเงินมาบ ารุงเลี้ยงดูบุตรหลาน การ
อุปการะผู้สูงอายุ ส าหรับรุ่นที่หนึ่งคือ ผู้สูงอายุแม้ว่าในปัจจุบันมิได้ท าบทบาทหลักในการสร้างรายได้ 
แต่คนเหล่านี้เคยท างานในอดีต สะสมทรัพย์สิน หรือออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังนั้น ผู้สูงอายุ 
(อย่างน้อยส่วนหนึ่ง) สามารถพ่ึงพิงเงินออมของตนเอง อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับประชากรสูงอายุ
จ านวนไม่น้อย ไม่มี เงินออมพอเพียงจึงพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากลูกหลานที่ อยู่ ในวัยท างาน 
แบบจ าลอง OLG ถูกมาไปประยุกต์ใช้อธิบาย “การด ารงอยู่ของกองทุนประกันสังคม” ได้เป็นอย่าง
ดี เนื่องจากกองทุนฯ ประกอบด้วยสมาชิกหลายรุ่น ในแบบจ าลองวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงิน
ของกองทุนประกันสังคม (financial sustainability of fund) ให้ความส าคัญกับพารามีเตอร์สองตัว 
กล่าวคือ อัตราการเติบโตของสมาชิกในระบบประกันสังคม (growth of membership) ซึ่งความจริง
ก็คือ อัตราการเติบโตของก าลังแรงงานใหม่กับอัตราดอกเบี้ย และค่าจ้างเงินเดือน ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 25-26) 
   5) ความยากจน  
   เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้ โดยเน้นการวิเคราะห์กลุ่มประชากร
รายได้น้อยหรือด ารงชีพภายใต้สภาวะอัตคัดที่ไม่อาจยอมรับได้ (unacceptable deprivation) 
ประจักษ์ได้จากสภาพการด ารงอยู่ด้านกายภาพ ร่างกาย สถานะทางสังคม ความขาดแคลนโอกาส
และสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เช่น โอกาสการศึกษา โอกาสการมีงานท า  (World Bank, 2000, 
2001) 
   การวิจัยหัวข้อความยากจนมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในประเทศ
อังกฤษมีหลักฐานค้นคว้าของ Benjamin Rowntree ในเมืองยอร์คเมื่อประมาณ ค.ศ. 1900 โดย
ค านวณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับครอบครัวในการซื้ออาหารและความจ าเป็นขั้นต่ า (Rowntree 
1910: 24) ในสหรัฐฯ มีผลงานบุกเบิกของ Orshansky (1965) โดยนิยามว่า ครัวเรือนที่มีสัดส่วน
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รายจ่ายหมวดอาหาร (share of expenditure on food) เกินกว่าหนึ่งในสามของรายได้ (1/3 of 
mean income) (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 27) 
   การวัดความยากจน (measurement of poverty) มีวิธีการสองแนวทาง 
หนึ่งความยากจนสัมบูรณ์ (absolute poverty concept) หมายถึง การก าหนดเส้นความยากจนโดย
อิงกับความต้องการของครอบครัวในหมวดอาหาร (พลังงานและโภชนาการที่จ าเป็นในการด ารงอยู่) 
และความต้องการขั้นพ้ืนฐานทีไม่ใช่อาหาร เพ่ือการด ารงอยู่ก าหนดให้เป็นค่าคงที่ ต่อจากนั้นแปลง
เป็นค่าเงิน (monetary value) เรียกว่า เส้นความยากจนในประเทศไทย การวัดเส้นความยากจน
ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอง ความยากจนเชิง
เปรียบเทียบ  (relative poverty concept) เป็นอีกวิธีการวัดหนึ่ ง ซึ่งอิงหลักการเปรียบเทียบ 
ตัวอย่างเช่น ครัวเรือนที่มีรายได้ต่อหัวต่ ากว่า 50% หรอื 60% ของรายได้มัธยฐาน 
   เครื่องชี้วัดความยากจนที่นิยมใช้แพร่หลายในงานวิจัยปัจจุบันสามารถ
จ าแนกประเภทได้ ดังนี้ 
   P1: การนับจ านวนคนจน (head-count poverty) 
   Hi = 1 if y <= z; และ Hi = 0 if y > z ปัจเจก 

   และ  H = 1/N * Σ Hi ซึ่งสะท้อนสัดส่วนของคนจนภายในประเทศ 
   โดยที่  z = เส้นความยากจน 
   y = รายได้ต่อหัว (per capita income) 

   Hi = ครัวเรือน 𝑖𝑡ℎ 
   การวัดความยากจน สะท้อนว่ามีประชากรที่รายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน
มากน้อยเพียงใด ค านวณเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดแนวทางหนึ่งโดยศึกษาข้อมูลภาคตัดขวาง 
(cross-sectional study) เพ่ือวัดอัตราความยากจนในแต่ละกลุ่ม ตามภูมิภาค ตามอาชีพ ตามระดับ
การศึกษา หรือสภาพเมือง/ชนบท มากน้อยเพียงใด พร้อมกับค้นคว้าว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุท าให้
ยากจน เช่น การไม่มีงานท า การขาดที่ดินท ากิน หรือความด้อยโอกาสการศึกษา แนวทางที่สอง 
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงเน้นการตอบค าถามว่า จ านวนคนจนหรือและสัดส่วนของประชากร
ยากจนลดลงจากปีฐาน (สมมติว่าปี พ.ศ. 2520) เพียงใด (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 27-28) 
   P2: ช่องว่างความยากจน (poverty gap) 
   G = (1/N) * (z – yi) / z โดยที่นับเฉพาะราย yi < z 
   yi/ z = สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
   AmartyaSen เสนอแนะว่า ความยากจนควรจะค านึงถึงความรุนแรงของ
การขาดแคลนด้วย (degree of deprivation) หมายถึงวัด “ช่องว่างความยากจน” (poverty gap) 
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ตัวอย่างเช่น เส้นความยากจนเท่ากับ 3,000 บาทต่อเดือน สมมติว่า สมาชิกคนที่หนึ่งมีรายได้เท่ากับ 
2,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่สมาชิกคนที่สองมีรายได้เท่ากับ 2,500 บาทต่อเดือน ดัชนีวัดควรจะ
สะท้อนว่า ความขาดแคลนในคนที่หนึ่งสูงกว่าคนที่สอง (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 28) 
   อนึ่ง ตัวชี้วัด poverty gap ยังสื่อความหมายถึงต้นทุนทางการคลังต่อ
งบประมาณ หากรัฐประสงค์จะก าจัดช่องว่างความยากจน ตัวอย่างเช่น  poverty gap = 5% ของ
รายได้ครัวเรือน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจ านวนเท่ากัน สามารถท าให้คนจนหลุดพ้น
จากเส้นความยากจน หมายเหตุที่กล่าวนี้ หมายถึง การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือค านวณภาระทางการ
คลังเท่านั้นมิได้สื่อความหมายว่า ควรจะการก าจัดความยากจนโดยโอนเงินให้คนยากจนในสภาพเป็น
จริงควรตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแรงจูงใจการท างานของประชาชน 
พร้อมกับมีข้อเสนอให้ช่วยเหลือคนจนในลักษณะการจ้างงาน (workfare) ซึ่งหมายถึง การได้รับเงิน
ต้องท างานแลกเปลี่ยน และเป็นมาตรการคัดกรองของทางสังคม “คนที่ไม่ยากจน” ไปในตัวด้วย       
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 28) 
   P3: Generalized Poverty Gap หรือย่อว่า FGT 

   FGT = (1/N) * (1 − 𝑦/𝑧)𝛼  

   α หมายถึง ค่าพารามีเตอร์ที่สะท้อน aversion to poverty หมายถึง
ความกลัวต่อความยากจน อีกนัยหนึ่งการให้น้ าหนัก (เชิงนโยบายสาธารณะ) ต่อปัญหาความยากจน 
ยิ่งค่าสูง ดัชนีความยากจนแบบ FGT จะเพ่ิมขึ้นชื่อย่อ FGT มาจากผู้เสนอบทเสนอวิจัยสามท่าน 
(Foster–Greer–and Thorbeck ตามล าดับ) เทคนิคการแยกองค์ประกอบ (ของความยากจน) 
จ าแนกประชาชนตามกลุ่มต่าง ๆ เปรียบเทียบข้ามกลุ่มและภายในกลุ่ม การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบความยากจน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 29) 
   6) ดัชนีวัดความเหลื่อมล้ า 
   ดัชนีจินี (Gini coefficient) เป็นดัชนีที่อ้างอิงแพร่หลายที่สุดอาจจะเป็น
เพราะตีความจากตัวเลขได้ชัดเจน จากค่าพิสัยระหว่าง 0 – 1 (1 หมายถึง ความเหลื่อมล้ าสูงมาก) 
ในช่วงเวลาที่ผ่านยังพัฒนาการ ของเทคนิค “แยกองค์ประกอบ” Gini decomposition เช่น การ
จ าแนกความเหลื่อมล้ าตามประเภทของรายได้ ( inequality by income sources ค่าจ้าง รายได้
ฟาร์ม รายได้นอกฟาร์ม รายได้เงินโอน) ช่วยให้นักวิจัยอนุมานได้ว่าความเหลื่อมล้ าฯ มาจากส่วนของ 
“ค่าจ้าง” หรือ “รายได้นอกฟาร์ม” น้ าหนักความส าคัญเพียงใด (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ , 2559:                
29-30) 
   ดัชนีไทล์ (Theil entropy index) เป็นอีกดัชนีหนึ่งได้รับการยอมรับ อย่าง
กว้างขวาง และมีจุดแข็งตรงที่สามารถค านวณข้ามกลุ่ม (between groups) หรือวัดความแตกต่าง
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ภายในกลุ่ม (within variations) เช่น จ าแนก ครัวเรือนตามระดับการศึกษา ตามอาชีพ หรือสภาพ
เมือง/ชนบท  (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 30) 
   CV หรือ coefficient of variations เป็นอีกดัชนีหนึ่งที่นิยมใช้โดยอิงค่า 
variance ว่าเป็นกี่เท่าของค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นค่าสถิติที่ค านวณได้ง่าย 
   7) แบบจ าลองสถิติว่าด้วยการกระจายรายได้ (statistical distribution 
model) 
   การวัดความเหลื่อมล้ าอีกแนวทางหนึ่ง เน้นวิธีการค านวณ “เส้นการ
กระจายตามหลักสถิติ” (statistical distribution approach หรือ parametric approach) ซึ่งมี
พัฒนาการอันยาวนานเช่นเดียวกัน เริ่มจากผลงานของวิเฟรโด พาเรโต (Pareto distribution) ในต้น
ศตรวรรษที่ยี่สิบ ต่อมามีนักวิชาการอีกหลายท่านเสนอสูตรการค านวณการกระจายตามหลัก สถิติที่
ซับซ้อนและมีความแม่นย าสูงขึ้น ข้อดีของวิธีการนี้คือ ได้ลักษณะการกระจายแบบต่อเนื่อง 
(continuous function) ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์สถานการณ์สมมติ รวมทั้งวัดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
นโยบายภาครัฐ เช่น การจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า จะกระทบต่อรายได้ของครัวเ รือนทุกระดับ
อย่างไรการให้เงินอุดหนุนครัวเรือนยากจน ช่วยลดความยากจนเพียงใด ตัวอย่างของเทคนิค curve 
fitting ได้แก่ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 30-31) 
    (1) Singh-Madda distribution โดยค้นหาค่าพารามีเตอร์ 3 ค่า 
เพ่ือสะท้อนการกระจายรายได้หรือ ทรัพย์สิน 
    (2) Dagum distribution โดยค้นหาค่าพารามีเตอร์ 3 ค่า เพ่ือ
สะท้อนการกระจายรายได้หรือ ทรัพย์สิน 
    (3) Generalized beta โดยค้นหาค่าพารามี เตอร์  4 ค่า เพ่ือ
สะท้อนลักษณะการกระจายของรายได้หรือ ทรัพย์สิน 
   8) ฐานข้อมูล 
   การศึกษาค้นคว้าปัญหาความเหลื่อมล้ าการกระจายรายได้ จ าเป็นต้องใช้
ผลส ารวจส ามะโนประชากรหรือการสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่  เพ่ือความมั่นใจว่าเป็นตัวแทนของ
ประชากร และอนุมานเป็นค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดท าส ามะโนบ้านและประชากร การส ารวจครัวเรือน   
การส ารวจแรงงานการส ารวจภาวะสุขภาพและสวัสดิการ การสุ่มตัวอย่าง ด าเนินการตามหลักสถิติ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัด ทั้งเขตเมืองและชนบท ใช้เทคนิค multi-stage sampling หน่วยย่อยที่สุด 
(PSU=primary sampling unit) เรียกว่า ชุมนุมอาคารผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้รับ
ความเชื่อถือ และความนิยมแพร่หลาย (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 32) 



67 
 
   การศึกษาหัวข้อความยากจนและความเหลื่อมล้ า อยู่ในความสนใจของ
นักวิชาการสาขาอ่ืน ๆ ด้วย อาทิเช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ฯลฯ มิได้จ ากัดเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ทั้งนี้ข้อวิพากษ์จากนักพัฒนาสังคมว่า มุม
มองเศรษฐว่าด้วยความยากจนอาจจะแคบเกินไป โดยเน้นการวัด “รายได้” หรือ “ทรัพย์สิน” พร้อม
กับวิพากษ์ว่าความยากจนควรครอบคลุมมิติคุณภาพ กล่าวคือ ความขาดแคลนทางสังคม (social 
deprivation) หมายถึง การที่ครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือนถูกพรากโอกาสอันพึงได้รับจากสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสการศึกษา การอนามัย และสุขภาพบริการสาธารณะ เช่น การประปา สิทธิ
การเข้าถึงบริการจากรัฐสิทธิของผู้บริโภค ความเป็นธรรม และไม่เท่าเทียมด้านกฎหมาย สิทธิการเป็น
เจ้าของทรัพยากร (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 32) 
   9) ความมั่งค่ังภาคครัวเรือน 
   ความมั่งคั่งของครัวเรือน (household wealth เรียกย่อว่า W) หมายถึง
การถือครองทรัพย์สินของครัวเรือนที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน มูลค่าทรัพย์สินเป็นตัวแปรทาง
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญยิ่ง สะท้อนอ านาจซื้อ สะท้อนความสามารถการลงทุน และสามารถถ่ายโอน
ข้ามรุ่น ในหนังสือ The Wealth of Nation ของอดัม สมิธ สื่อถึงความมั่งคั่งแห่งชาติ ซึ่งมาจากการ
ท างานของครัวเรือน อันเกิดจากการแบ่งงานกันท า ความช านาญหรือความถนัดจากการท างานเฉพาะ
อย่าง ท าให้เกิดระบบการผลิตของส่วนร่วมมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบตลาดแข่งขันเสรี แต่ละคน
เลือกอาชีพที่ถนัด กลไกราคาท าหน้าที่ส่งสัญญาณให้อุปสงค์และอุปทาน ผู้ผลิตเลือกที่ผลิตสินค้าและ
บริการที่มีราคาหรือได้รับผลก าไรสูง และในทางตรงกันข้ามสินค้าใดที่ไม่เป็นความต้องการของตลาด 
ราคาย่อมจะถูกปรับลดลงเป็นธรรมดา ก าไรลดลงหรือแม้แต่ขาดทุนท าให้หน่วยธุรกิจต้องปรับตัว 
รายได้ของครัวเรือนถูกน าไปจัดสรรต่อเป็นการบริโภค การออม และการสะสมทุน ท าให้เกิดพลวัต
ของเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจส่วนรวม (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 33-34) 
   10) ความยากจนและการกระจายรายได ้
   ความยากจน เป็นดัชนีการพัฒนาที่ยอมรับทั่วไป โดยที่นานาประเทศได้ตก
ลงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน (MDG = millennium development goals โดยจัดล าดับ
ให้ความยากจน และการก าจัดความหิวโหยเป็นดัชนีหมายเลขที่หนึ่ง) หน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่
ติดตามหัวข้อความยากจน คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
เสนอวิธีวัด คือ “เส้นความยากจน” ช่องว่างความยากจน การจัดท ารายงานแสดงสัดส่วนคนจน 
จ าแนกตามภูมิภาค ตามจังหวัด และการเปรียบเทียบข้ามเวลา (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 55) 
   ความยากจนเป็น “ส่วนย่อย” ของการกระจายรายได้ โดยเน้นวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่างระดับล่าง หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ขาดแคลน ด้อยโอกาส ตามหลักการของ 
Pigou-Dalton หากคนจนมีรายได้เพ่ิมขึ้น (การลดลงของความยากจน) ย่อมมีผลท าให้ความเหลื่อม
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ล้ าลดลง ทั้งนี้สมมติว่าปัจจัยอ่ืน ๆ คงที่ อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริง “ปัจจัยอ่ืน ๆ มิได้
คงที่” ดังนั้น การลดลงของความยากจนมิได้แปลว่าความเหลื่อมล้ าลดลงตามไปด้วย เนื่อ งจาก
ประชาชนในกลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับอานิสงส์จากการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับครัวเรือนยากจน ดังนั้น ความ
เหลื่อมล้ าด ารงอยู่ถึงแม้ว่าอัตราความชุกของความยากจนลดลง (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 55) 
   การจ าแนกผลงานวิจัยว่าด้วยความยากจนและความเหลื่อมล้ าอาจจ าแนก
ออกเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรก การวิเคราะห์ตามสภาพเป็นจริงคือ เครื่องชี้วัด การวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้ามกลุ่ม ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และปัจจัยที่กระทบความยากจน ลักษณะที่
สองเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปทัสถาน (normative analysis) หมายถึง การวิเคราะห์สิ่งที่ควรจะเป็น
และนโยบายสาธารณะ ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอนโยบายการเงินการคลังและการงบประมาณที่มี
เป้าหมายช่วยเหลือคนจน การขยายสวัสดิการและหลักประกันให้คนจน ผู้สูงอายุยากจน เด็กด้อย
โอกาส การอุดหนุนให้อปท. ที่มีรายได้น้อย ฯลฯ กรณีศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของ
ครัวเรือนยากจน ตัวอย่างเช่น การท าบัญชีครัวเรือน การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาตรการ
เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย ฯลฯ การวิเคราะห์นโยบายสมมติ เช่น การสมมติว่ารัฐบาลจัดสรรการออม
สมทบ เพ่ือจูงใจให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ โดยรัฐ “ออมสมทบ” 
เพ่ือให้แรงงานนอกระบบได้รับบ านาญผู้สูงอายุ การวิเคราะห์นอกกรอบ เช่น สมมติว่าจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สิน /ภาษีมรดก เป็นลักษณะที่เรียกว่า counterfactual analysis (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 
55-56) 
   11) ความเหลื่อมล้ าของค่าจ้างเงินเดือน 
   ค่าจ้างและเงินเดือน เป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือนโดยทั่วไปในแต่ละ
ครัวเรือนมักจะมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างพนักงาน ตามสถิติบัญชี
ประชาชาติ รายได้จากค่าจ้าง (wage income) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของรายได้ประชาชาติ ใน
ความความจริงค่าจ้างอาจจะมีความส าคัญสูงกว่านั้น กล่าวคือ ค่าจ้างที่แฝงอยู่ในก าไรของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ า ของค่าจ้างเงินเดือนในช่วง              
3 ทศวรรษที่ผ่านมามีผลงานวิจัยที่ศึกษาการกระจายของค่าจ้างจ านวนไม่น้อย ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ 
การส ารวจก าลังแรงงานและภาวะการมีงานท า (LFS=labor force survey) ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (ก) แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพอิสระค้าขาย 
อาชีพการเกษตรซึ่งสามารถระบุสาขาการท างาน ลักษณะของงานแต่ไม่สามารถระบุค่าจ้างเงินเดือน 
(ข) ลูกจ้างพนักงาน สังกัดหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ซึ่งนักวิจัยน าข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์
ความเหลื่อมล้ าของค่าจ้างเงินเดือน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 73) 
   ค่าจ้างเงินเดือนมีความแตกต่างและหลากหลาย ตั้งแต่ประเภทการจ้างงาน 
วิธีการจ่ายค่าจ้าง (เป็นรายชิ้น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น) แรงงานโดยส่วนใหญ่ท างาน
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เต็มเวลา มีเพียงส่วนน้อยที่ท างานไม่เต็มเวลาในขณะที่แรงงานอีกจ านวนหนึ่งท างานล่วงเวลา 
(overtime work) เพ่ือให้รายได้พอใช้จ่ายในวิเคราะห์ค่าจ้าง ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ต่างประเทศ มักจะอ้างอิงค่าจ้างรายชั่วโมง (hourly wage) (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559: 74) 
   จากข้อความข้างต้นท าให้ผู้วิจัย สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า ความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่จะต้องอยู่กับคนชนชั้นกลาง
หรือมนุษย์เงินเดือน เนื่องจากเป็นผู้ที่แบกรับภาระในการเสียภาษีทางตรง หรือภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดามากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสาเหตุของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ เพ่ือให้
ทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศ และน าผลลัพธ์ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ 
 นอกจากความเหลื่อมล้ าที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วนั้น ประเทศ
ไทยยังพบ ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ าในการกระจายผลประโยชน์ของ
รายจ่ายสาธารณะอีกด้วย ถึงแม้รายจ่ายสาธารณะในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยจะมีการขยายตัว
เพ่ิมสูงขึ้น แต่ผลประโยชน์จากนโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยทั่วไปมักตกอยู่กับครัวเรือนที่มี
รายได้สูงมากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ า กล่าวคือ มีลักษณะเป็น pro – rich จากการวิเคราะห์การ
กระจายรายผลประโยชน์ของรายจ่ายเอ้ือประโยชน์แก่ครัวเรือนที่ร่ ารวยมากกว่าครัวเรือนที่ยากจน 
โดยครัวเรือนที่ยากจนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ ของรับอยู่มากรายจ่ายสาธารณะ
ด้านของระบบเศรษฐกิจ มีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรายจ่ายด้านการเกษตร ด้านการคมนาคม ขนส่งและการสื่อสาร ด้านการ
อุตสาหกรรม เหมืองแร่และทรัพยากรธรณี ด้านการเชื้อเพลิงและพลังงาน และด้านการบริการ
เศรษฐกิจ พบว่า การกระจายผลประโยชน์ของรายจ่ายด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารด้าน
การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การเชื้อเพลิงและพลังงาน ตลอดจนด้านการบริการเศรษฐกิจนั้น มี
ลักษณะที่เอ้ือประโยชน์แก่ครัวเรือนที่มีรายได้สูงมากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ า และมีเพียงรายจ่าย
ด้านการเกษตรเพียงด้านเดียวที่มีลักษณะที่เอ้ือประโยชน์แก่ครัวเรือนที่ยากจนมากกว่าครัวเรือนที่
ร่ ารวย (พลภัทร บุราคม, 2554: 320-321) 
 

2.3.2 สาเหตุของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ 
 การศึกษาสาเหตุของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น เป็นการตั้งสมมติฐานเพ่ือหา
เหตุและผลในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรง
วัตถุประสงค์ตามหลักความเป็นธรรมของการจัดเก็บภาษี โดยผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 
 Tibor Barna (1945: 5) ให้ค าอธิบายว่า ในสังคมสมัยใหม่ส่วนใหญ่เงินได้ถูกกระจายใน
ลักษณะไม่เป็นธรรมหรือไม่เสมอภาค มีคนรวยและคนจน แต่จ านวนของคนรวยมีน้อย จ านวนของคน
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จนมีมาก ซึ่งปัจจุบันพบว่า การกระจายรายได้ยังคงมีลักษณะไม่เสมอภาค กล่าวคือ ยังคงมีคนรวย
มากกว่าคนจน ท าให้ช่องว่างทางด้านรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยยังกว้าง 
 จิรศักดิ์ รอดจันทร์ (2556: 12) กล่าวว่า การกระจายรายได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประชาชนเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบตลาด การกระจายรายได้ภายใต้ระบบการตลาด
น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เสมอภาคทางรายได้ หรือท าให้เกิดมีคนรวยและคนจนและเกิด
ช่องว่างด้านรายได้ระหว่างประชาชนในสังคมเดียวกัน 
 จากลักษณะข้างต้น ผู้วิจัยได้จ าแนกความแตกต่างระหว่างปัจเจกชน (จิรศักดิ์ รอดจันทร์ , 
2556: 12) ดังนี้  
   1) สิ่งที่ติดตัวปัจเจกชนมาแต่ก าเนิด คือ สิทธิในทรัพย์สินที่มีมาแต่ก าเนิด 
และความช านาญและความสามารถที่ติดตัวมาของแต่ละปัจเจกชน ปัจเจกชนที่มีความร่ ารวยมาแต่
ก าเนิด หรือมีความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดย่อมมีโอกาสหารายได้มากกว่าผู้อ่ืน นอกจากนี้ 
การมีหรือการไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง เช่น เงินทุน ที่ดิน เครื่องจักร ก าลังแรงงาน ก็เป็น
สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เสมอภาคด้านรายได้ระหว่าง
ประชาชน 
   2) บุคคลที่มีการศึกษาสูง บุคคลที่มีโอกาสในการฝึกฝนและโอกาสในการ
หางานย่อมสามารถเลือกงานที่ดี และมีโอกาสในการหารายได้สูงกว่าบุคคลที่มีการศึกษาน้อยและขาด
โอกาสในการฝึกฝน หรือกล่าวคือ บุคคลในสังคมมีโอกาสในการหารายได้ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจาก
ความแตกต่างด้านการศึกษาและฝึกฝน 
   3) ความมุ่งม่ันในการท างานและการออมเงินของปัจเจกชน ถ้าเปรียบเทียบ
ระหว่างคน 2 คนที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน คนที่ท างานหนักกว่าและออมเงินมากกว่าจะมีเงินได้
มากกว่าและสะสมความมั่งคั่งได้มากกว่าอีกคน และคนที่ท างานหนักกว่าและออมเงินได้มากกว่า
สามารถน าเงินออมไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้มากขึ้นไป เงินได้จากการลงทุนไม่ว่า
เป็นผลมาจากเงินออมหรือความม่ังคั่งที่มีมาแต่ก าเนิดน าไปสู่ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
   4) ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล คือ ความแตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อ
ชาติหรือความพิการ คนแก่และคนพิการมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการว่าจ้างให้ท างาน ผู้รับบ านาญไม่
ค่อยมีแรงจูงใจหรือมีความสามารถในการท างานลดน้อยลง  
 กล่าวโดยสรุปผู้วิจัย สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า สาเหตุของความเหลื่อมล้ าที่ส่งผลต่อ
การกระจายรายได้นั้น จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างปัจเจกชนข้างต้น ได้แก่ สิ่งที่ติดตัวปัจเจก
บุคคลมาแต่ก าเนิด โอกาสในการหารายได้ของปัจเจกชน ความมุ่งมั่นในการท างานและการออมเงิน
ของปัจเจกชน และลักษณะเฉพาะตัวของปัจเจกชนแต่ละคน ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า ความมุ่งมั่นใน
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การท างานและการออมเงินของปัจเจกชน สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่มีต่อความเหลื่อมล้ าทางการกระจาย
รายได้ต่อสังคมมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ 
 

2.3.3 แนวความคิดการกระจายรายได้และวิธีการกระจายรายได้ครั้งใหม่ 
 ในการศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตรา
ภาษี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้เสนอแนวความคิดการกระจายรายได้ครั้งใหม่ และวิธีการกระจายรายได้
ครั้งใหม่ โดยได้วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการ ที่สามารถเพ่ิมความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคมากขึ้น
ได้โดยผ่านการแทรกแซงของระบบเศรษฐกิจผ่านกลไกทางการตลาด ดังนี้ 
 The Commission on Taxation and Citizenship (2000: 231) กล่าวว่า รัฐบาลสามารถ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมด้วยการน าทรัพยากรจากกลุ่มคนรวยไปสู่กลุ่มคนจน เพ่ือให้
กลุ่มคนจนสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐบาล ซึ่งเป็นการดึงเงินออกจากคนรวยไปสู่คนจน สิ่งนี้
เป็นแนวความคิดพ้ืนฐานหรือเป้าหมายในการกระจายรายได้ครั้งใหม่หรือการกระจายรายได้ในแนวตั้ง 
(Vertical redistribution) 
 การกระจายรายได้ครั้งใหม่สามารถท าได้หลายวิธี ผู้วิจัยสามารถได้สรุปสาระส าคัญได้ (จิรศักดิ์ 
รอดจันทร์, 2556: 14) ดังนี้  
   1) การให้เงินอุดหนุน เป็นการที่แม้คนจนได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุน 
แต่รัฐบาลอาจไม่ได้ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้น้อย อาจให้แก่ผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงด้วย  
   2) การควบคุมราคาสินค้า เป็นการที่แม้คนจนอาจได้รับประโยชน์จากการ
ควบคุมราคาสินค้าบางชนิด แต่พวกเขาอาจจะประสบปัญหาจากภาษีที่สูงขึ้นส าหรับสินค้าชนิดอ่ืนที่
รัฐบาลไม่ควบคุม 
   3) การออกกฎหมายและระเบียบ เป็นการที่รัฐบาลออกกฎหมายเกี่ยวกับ
ค่าจ้างขั้นต่ า เพื่อโอนเงินจ้างนายจ้างไปสู่ลูกจ้าง หรือรัฐบาลอาจออกกฎหมายบังคับให้นายจ้างจัดหา
สิ่งอ านวยประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้าง  
   4) การผสมระหว่างการใช้จ่ายสาธารณะและการจัดเก็บภาษี คือมาตรการ
ทางการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายสาธารณะถูกเรียกรวมกันว่า “ระบบการคลังสาธารณะ”           
(The public-finance system) ซึ่งรัฐบาลจัดสรรประโยชน์สาธารณะให้แก่คนจนมากกว่าคนรวย 
ผ่านการใช้จ่ายสาธารณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านทางการจัดเก็บภาษีจากคนรวย 
(Martin Schnitzer, 1974: 10) 
 จากรูปแบบการกระจายรายได้ครั้งใหม่ข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และพบว่า การผสม
ระหว่างการใช้จ่ายสาธารณะและการจัดเก็บภาษีเป็นวิธีการกระจายรายได้ครั้งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
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มากที่สุด (Chalongphob Sussangkarn, 1988: 42) เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาล เป็นการบริการ
ให้กับประชาชนทั้งประเทศ จะต้องด าเนินการปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความเป็นกลางในการจัดเก็บ
ภาษใีห้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ลักษิกา วรรณจิตจรูญ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และผลกระทบของรายได้ครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เกี่ยวกับภาระภาษีเฉลี่ยของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ที่เป็นตัวเงินของครัวเรือนที่ส่งผลต่อภาระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เพ่ือน าไปสู่การหาความยืดหยุ่น โดยใช้ข้อมูลจากผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2531 2533 2545 และสุดท้ายคือปี พ.ศ. 2547 และใช้ Pooled 
Cross Section Tobit Regression Model เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 
ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ยจะไม่แตกต่างกับงานในอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ เมื่อพิจารณาตาม
กลุ่มรายได้ พบว่า ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีโครงสร้างก้าวหน้า กลุ่มรายได้สูงจะมีภาระภาษี
เฉลี่ยสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มรายได้น้อยส่วนส าหรับการจ าแนกตามภูมิภาค  พบว่า
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง จะมีการรับภาระภาษีเฉลี่ยสูง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็น
ภาคที่มีภาระภาษีเฉลี่ยต่ าที่สุด ส าหรับการจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพลูกจ้างวิชาชีพจะ
มีภาระภาษีเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ลูกจ้างทั่วไป และเกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีภาระภาษีเฉลี่ย
ต่ าที่สุด ส าหรับในส่วนที่สอง พบว่า ความยืดหยุ่นของ ปี  พ.ศ. 2547 มีแนวโน้มลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2531 โดยเมื่อจ าแนกตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มรายได้ปานกลางจะได้รับ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากที่สุด และกลุ่มรายได้สูงจะ
ได้รับประโยชน์น้อยที่สุด ต่อมาเมื่อท าการจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า กรุงเทพมหานครจะได้รับ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคกลาง และสุดท้ายคือ  
ภาคใต้ และสุดท้ายเมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพลูกจ้างวิชาชีพจะได้รับประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงที่สุด รองลงมาคือ ลูกจ้างทั่วไป และสุดท้าย 
คือ ผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้อยที่สุด 
 ชัยรัตน์ เอ่ียมกุลวัฒน์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาระภาษีและความเหลื่อมล้ า
ของระบบภาษีภาครัฐบาลไทย เป็นการศึกษา โดยจ าแนกประชากรเป็น 10 ชั้นรายได้หรือแบ่งกลุ่ม
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ตาม decile และหาการกระจายภาระภาษีหรืออัตราภาษีเฉลี่ย จ าแนกตามชั้นรายได้ของแต่ละ
ประเภทภาษี เพ่ือวิเคราะห์ภาระภาษีที่เกิดจากภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อม และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ใน
ระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และภาครัฐบาลในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความเหลื่อมล้ าโดยหา
สัดส่วนรายได้กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดต่อกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด และสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม
กันก่อนและหลังการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท ผลการศึกษาพบว่า ภาษีทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 47.9 
ของรายได้ภาครัฐบาล ส่วนภาษีทางตรงคิดเป็นร้อยละ 40.7 ในปี 2557 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนรายได้
ประชาชาติ รายได้ภาครัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 25.71 แบ่งออกเป็นรายได้ของรัฐบาลกลางร้อยละ 
22.79 และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 2.92 รายได้ภาครัฐบาลยังสามารถจ าแนก
เป็นภาษีทางตรงร้อยละ 10.92 ภาษีทางอ้อมร้อยละ 11.62 และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีร้อยละ 3.17 ภาษี
ทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีการโอนที่ดิน ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่มีลักษณะ
ก้าวหน้าและลดความไม่เท่าเทียมกัน ภาษีทางอ้อมได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษี
ทางอ้อมอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นภาษีศุลกากรมีลักษณะถดถอยและเพ่ิมความไม่
เทา่เทียมกนั ภาระภาษีของภาครัฐบาลมีดังนี้ กลุ่มรายได้ต่ าสุด รับภาระต่ าสุด ร้อยละ 21.57 กลุ่มที่มี
รายได้สูงสุด รับภาระร้อยละ 26.55 กลุ่มทีร่ับภาระสูงสุด ได้แก่ กลุ่มประชากรที่แบ่งตามระดับรายได้
กลุ่มที่ 6 (Decile 6) รับภาระร้อยละ 26.85 ส่งผลท าให้สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 
10(20) ต่อสัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 10(20) ลดลงเป็น 19.25 เท่า (10.77 เท่า) 
เมื่อเปรียบเทียบกับ 20.70 (11.50) ในกรณีรายได้ก่อนภาษีเมื่อพิจารณากรณีที่อุปสงค์และอุปทานมี
ความยืดหยุ่นได้ พบว่า กลุ่มรายได้สูงสุดเป็นกลุ่มรับภาระสูงสุด ร้อยละ 26.92 และกลุ่มรายได้ต่ าสุด 
เป็นกลุ่มรับภาระต่ าสุด ร้อยละ 17.67 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10(20) 
ต่อสัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 10(20) ลดลงเป็น 18.36 เท่า (10.32 เท่า) รายได้
ภาครัฐบาลสามารถท าให้ความไม่เท่าเทียมกันเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ในกรณีฐาน สัมประสิทธิ์จีนีเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยเป็น 0.501 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.2 แต่ในกรณีอุปสงค์และอุปทานมีความยืดหยุ่น 
สัมประสิทธิ์จีนีลดลงเป็น 0.461 เป็นการลดลงถึงร้อยละ 5.9 
 ธิติสรณ์ บุตรโคตร (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความเสมอภาคของผู้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความเสมอภาค
ของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความเสมอภาคของผู้ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย           
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความเสมอภาคของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ าอยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน การประหยัด ด้านความเป็นธรรม และด้านความสะดวก และอยู่ใน
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ระดับปานกลาง 1 ด้าน คือด้านความแน่นอน 2) การเปรียบเทียบอายุและรายได้ที่แตกต่างกันมีความ
เสมอภาคของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนเพศที่แตกต่างกันมีความเสมอภาคของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  
 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้จนเกิดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้แยกกรอบ
แนวคิดในการวิจัยออกเป็น 2 กรอบแนวความคิด ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3 กรอบแนวความคิดในการวิจัยที่ 1 
 

ระดับบริบทของนโยบาย 
1. สภาพปัญหาของภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
2. ความชัดเจนในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
3. ผลประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับในการก าหนดนโยบาย 
4. ความเป็นธรรมของนโยบาย 
5. การตอบสนองความต้องการของประชาชนจากการก าหนดนโยบาย 

ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
1. ความเพียงพอของงบประมาณ 
2. ความเพียงพอของจ านวนบุคลากร 
3. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 

ระดับกระบวนการของนโยบาย 
1. การก าหนดความชัดเจนของผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี 
2. ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี 
3. ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษี 
4. ทักษะของเจ้าหน้าท่ีกับภาระงานท่ีได้รับ 
5. ความเพียงพอในการฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ี 
6. ความเพียงพอในการจัดสรรงบประมาณ 
7. ความทันสมัยของเทคโนโลยี 

ระดับผลงานของนโยบาย 
1. ปริมาณลูกหนี้ทางภาษี 
2. การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชน 
3. คดีความทางภาษี 
4. การหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บภาษี 
5. ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี 
6. ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษี 

ระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

กรมสรรพากรภาค 5 

กรมสรรพากรภาค 7 

กรมสรรพากรภาค 9 

กรมสรรพากรภาค 1 

กรมสรรพากรภาค 12 

กรมสรรพากร
ส่วนกลาง 
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ภาพที่ 2.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัยที่ 2 
 

การกระจายรายได้ก่อนการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาปี               
พ.ศ. 2560

- การกระจายรายได้

- Gini Coefficient 

ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปี                    
พ.ศ. 2560

การกระจายรายได้หลังการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาปี                     
พ.ศ. 2560

- การกระจายรายได้

- Gini Coefficient 

ความเป็นธรรมของ

การกระจายรายได้ 



 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept 
Interview) เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นในระดับผู้ก าหนดนโยบาย และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
การรวบรวมระเบียบวิธีวิจัยเอกสารจากข้อมูลสถิติ (Documentary Research) เพ่ือศึกษาผลกระทบ
ด้านความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดาต่อ
ประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Tools) 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเพื่อประกอบการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้ 
 3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ก่อนการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และหลังการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดยประกอบด้วยข้อมูล จากการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2560 ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และเอกสารทางสถิติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น          
เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย รวมถึงการก าหนดกรอบแนวคิดและการออกแบบ
การวิจัย 
 3.1.2 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 



78 
 
ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 เอกสารทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย บทความ งานวิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้   
 รูปแบบของหัวข้อในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารส่วนกลาง กรมสรรพากร กระทรวงการคลังนั้น ได้
ท าการจ าแนกออกเป็นระดับบริบทของนโยบาย และความเป็นไปได้ของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคลลธรรมดา พ.ศ. 2560 ตามรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ซึ่ง                 
  C คือ การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)  
   1) สภาพปัญหาหรือภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ท าให้เกิดความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   2) ความเหมาะสมของนโยบายที่น ามาใช้กับพ้ืนที่จัดเก็บภาษี  
   3) นโยบายมีความชัดเจนสามารถน ามาปฏิบัติได้ 
   4) นโยบายมีความเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม 
   5) นโยบายมีความเป็นธรรมต่อการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
   6) นโยบายมีประสิทธิภาพต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  I คือ การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) 
   1) ความเพียงพอของบประมาณในการจัดเก็บตามโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแบบใหม่ 
   2) ความเพียงพอด้านบุคลากรในการจัดเก็บตามโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแบบใหม่ 
   3) ความเพียงพอด้านเทคโนโลยีในการจัดเก็บตามโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแบบใหม่ 
 ดังนั้น การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้
จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชี
อัตราภาษ ีพ.ศ. 2560 มีหัวข้อที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) ระดับบริบทของนโยบาย 
    1.1) สภาพปัญหาของภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ท าให้เกิดความ
จ าเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 แบบใหม่นั้น ท่านคิดว่ามีอะไรบ้าง 
    1.2) นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 
2560 แบบใหม่นั้น ท่านคิดว่ามีความชัดเจนที่สามารถน ามาปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 
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    1.3) นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 
2560 แบบใหม่นั้น ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด 
    1.4) นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 
2560 แบบใหม่นั้น ท่านคิดว่ามีความเป็นธรรมต่อการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ อย่างไร 
    1.5) นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 
2560 แบบใหม่นั้น ท่านคิดว่ามีประสิทธิภาพต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนมากน้อย
เพียงใด 
   2) ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
    2.1) นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 
2560 แบบใหม่นั้น ท่านคิดว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
    2.2) ท่านคิดว่ากระทรวงมีจ านวนบุคลากรกับการบริหารจัดเก็บที่
เพียงพอของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 แบบใหม่หรือไม่ อย่างไร 
    2.3) ท่านคิดว่าความทันสมัยของเทคโนโลยีของกระทรวงมีความ
พร้อม ความเหมาะสมในการจัดเก็บ และการตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 แบบใหม่
มากน้อยเพียงใด 
 รูปแบบของหัวข้อในการสัมภาษณ์  เจ้าหน้าที่ ในส่วนภูมิภาคทั้ ง 5 ของกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลังนั้น ได้ท าการจ าแนกออกเป็นระดับกระบวนการของนโยบาย และระดับผลงานของ
นโยบาย ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคลลธรรมดา พ.ศ. 2560 ตามรูปแบบการประเมิน     
ซิปโมเดล (CIPP Model) ซ่ึง  
  P คือ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  
   1) ศักยภาพขององค์การ  
   2) การจัดสรรทรัพยากร 
  P = การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
   1) ระบบการตรวจสอบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   2) ประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษี 
 ดังนั้น การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้
จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชี
อัตราภาษ ีพ.ศ. 2560 มีหัวข้อที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) ระดับกระบวนการของนโยบาย 
    1.1) การก าหนดผู้ รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาปี 2560 มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด พร้อมยกตัวอย่าง 
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    1.2) ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปี 2560 มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
    1.3) ท่านคิดว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 มีการ
ระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีท่ีชัดเจนมากน้อยเพียงใด พร้อมยกตัวอย่าง 
    1.4) ท่านคิดว่าทักษะของเจ้าหน้าที่มีเพียงพอหรือไม่ อย่างไร ต่อ
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 
    1.5) ท่านคิดว่าการฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ 
ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 มีเพียงพอกับภาระงานที่ได้มอบหมายหรือไม่ อย่างไร 
    1.6) ท่านคิดว่าการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาปี 2560 มีเพียงพอกับภาระงานในการจัดเก็บภาษีหรือไม่ อย่างไร 
    1.7) ท่านคิดว่าความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาปี 2560 มีความเหมาะสมกับภาระงานหรือไม่ อย่างไร 
   2) ระดับผลงานของนโยบาย 
    2.1) ท่านคิดว่าหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 
แบบใหม่นั้นลูกหนี้ทางภาษีจะลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    2.2) ท่านคิดว่าหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 
แบบใหม่นั้นการเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนจะเพ่ิมขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    2.3) ท่านคิดว่าหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 
แบบใหม่นั้นคดีความทางภาษีจะลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    2.4) ท่านคิดว่าหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 
แบบใหม่นั้นการหลีกเลี่ยงภาษีจะลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    2.5) ท่านคิดว่าต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 
2560 แบบใหม่นั้น สร้างความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นให้กับประชาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    2.6) ท่านคิดว่าหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 
แบบใหม่นั้น มีความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ขั้นตอนของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนภูมิภาคของการศึกษาระดับความส าเร็จและ
ผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี  พ.ศ. 2560 นั้นสามารถจ าแนก
ประเด็นที่ส าคัญตามภาพท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้ง 5 ภาคของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 

3.2 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย (Assessment of Research Tools) 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย (Assessment of Research Tools) โดย
ได้แบ่งการทดสอบออกเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดังนี้  
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 3.2.1 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Assessment of 
Qualitative Research Tools) 
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น (Assessment of Qualitative 
Research Tools) เป็นการน าแบบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของเนื้อหา เพ่ือให้มีความครอบคลุมของแบบสัมภาษณ์ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
โดยผู้วิจัยน าแบบสอบสัมภาษณ์ทุกชุดให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน         
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(index of item-objective congruence : IOC)  
 
 3.2.2 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ  (Assessment of 
Quantitative Research Tools) 
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Assessment of Quantitative 
Research Tools) เป็นการน ารูปแบบการวิเคราะห์ทางสถิติของภาระทางด้านภาษี (Tax incidence 
analysis) ค่าสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini coefficient) อัตราภาษีที่แท้จริง (Effective tax rate) และ
รูปแบบการกระจายรายได้ (Income Distribution) มาให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงถูกต้อง (Validity)  
 

3.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล (Data Collection) 

3.3.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้นประกอบด้วยการก าหนดจ านวน
ประชากรที่ท าการสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) เพ่ือให้ทราบถึงระดับ
ความคิดเห็นของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ิมฐานความรู้ความเข้าใจของ
กระบวนการนโยบายของผลสัมฤทธิ์ที่น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งสามารถแยกประเภทได้ ดังนี้ 
  3.3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพากรส่วนกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 
   1) อธิบดีกรมสรรพากร     จ านวน 1 ท่าน 
   2) รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 1   จ านวน 1 ท่าน 
   3) รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 2   จ านวน 1 ท่าน 
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   4) ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  จ านวน 1 ท่าน 
   5) ผู้อ านวยการส านักวิชาการแผนภาษี  จ านวน 1 ท่าน 
  รวมต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงส่วนกลาง   จ านวน 5 ท่าน 
  3.3.1.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง      
จ านวน 5 ภาค ประกอบด้วย 
   1) กรมสรรพากรภาค 1  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 ท่าน 
   2) กรมสรรพากรภาค 5  จังหวัดชลบุรี  จ านวน 5 ท่าน 
   3) กรมสรรพากรภาค 7  จังหวัดพิษณุโลก   จ านวน 5 ท่าน 
   4) กรมสรรพากรภาค 9  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 5 ท่าน 
   5) กรมสรรพากรภาค 12  จังหวัดสงขลา  จ านวน 5 ท่าน 
  รวมต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค  จ านวน 25 ท่าน 
  3.3.1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลังส่วนภูมิภาค 
ที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ส าหรับการศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้าน
ความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศ
ไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 ได้แก่  
   1) สรรพากรภาค     จ านวน 1 ท่าน 
   2) ผู้ช่วยสรรพากรภาค คนที่ 1    จ านวน 1 ท่าน 
   3) ผู้ช่วยสรรพากรภาค คนที่ 2    จ านวน 1 ท่าน 
   4) หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  จ านวน 1 ท่าน 
   5) หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล   จ านวน 1 ท่าน 
 ดังนั้น การวิจัยในส่วนเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indept Interview) จะประกอบด้วยทั้งหมด 30 ท่านที่ครอบคลุมทั้งประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นของผู้ก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติ  จากบนลงล่าง (Top-Down) และ
ล่างขึ้นบน (Bottom-Up) เพ่ือให้นโยบายมีความชัดเจนถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม สมบูรณ์ และมีคุณภาพของงานวิจัย 
 

3.3.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติในทางวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ใช้
จ านวนประชาชนทั่วประเทศไทยที่เป็นการเก็บกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) โดยท าการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้ 
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  3.3.2.1 ภาระทางด้านภาษี (Tax incidence analysis) เพ่ือวิเคราะห์ว่าภาระภาษี
ก่อนการหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และหลังจากการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จะตกแก่คนที่มีรายได้ประเภทใด ซึ่งได้มีการแยก
รายได้เป็น 5 ชั้นรายได้ (Quintile groups) ประกอบด้วย รายได้น้อยที่สุด (lowest income) รายได้
น้อย (Low income) รายได้ปานกลาง (Middle income) รายได้สูง (High income) และรายได้
สูงสุด (Highest income) เป็นต้น การแบ่งอันตรภาคชั้นรายได้นั้นเป็นการศึกษารูปแบบของการ
กระจายรายได้ตามรูปภาพที่ 3.2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 รูปแบบการแบ่งชั้นรายได้ 

  3.3.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) เป็นการวิเคราะห์การกระจายรายได้
ของประเทศไทย เพ่ือบ่งชี้ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแบบเก่า พ.ศ. 2558 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ พ.ศ. 2560 
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  3.3.2.3 อัตราภาษีที่แท้จริง (Effective tax rate) เป็นการวิเคราะห์อัตราภาษีที่
แท้จริงที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สามารถจัดเก็บได้ชองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเก่า 
พ.ศ. 2558 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ พ.ศ. 2560  

 
 
ภาพที่ 3.3 กระบวนการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

 ในการศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตรา
ภาษี พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาศึกษาร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลอย่างแท้จริง 
 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในระดับความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ส่วนภูมิภาคทั้ง 5 ภาค ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นการศึกษาจากระดับบนลงล่าง 
(Top-Down) ของผู้ออกนโยบายโดยตรง โดยในส่วนกลางนั้น เป็นการศึกษาบริบทของนโยบาย การ
ก าหนดนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย และความเป็นไปได้ของนโยบาย เพ่ือน านโยบายใน
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม การศึกษาระดับ
ความเห็นของส่วนภูมิภาคนั้น จะเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้ง 5 ภาค

• Income class of 
Households

• GINI Coefficient

การกระจายรายได้
ก่อนเสียภาษี

• โครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา             
แบบใหม่

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปี พ.ศ. 2560 • Income class of 

Households

• GINI Coefficient

การกระจายรายได้
หลังเสียภาษี
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ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในด้านการของระดับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหา
ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความพร้อมของเจ้าหน้าที่กับภาระงานที่ได้รับในแต่ละ
นโยบาย และในระดับผลงานเมื่อท าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น  
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูลทางสถิติจากข้อมูลการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          
ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยน าไปวิเคราะห์ภาระ
ทางด้านภาษี (Tax incidence analysis) ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) และอัตราภาษีที่
แท้จริง (Effective tax rate) เป็นต้น เพ่ือน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 เป็นการศึกษาข้อมูลจากล่างขึ้นบน 
(Bottom-up) ของจ านวนประชาชนในประเทศไทยทั้งหมดท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ดังนั้น การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้
จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชี
อัตราภาษี พ.ศ. 2560 จะเป็นการศึกษาจากทั้งระดับบนลงล่าง (Top-Down) ของผู้ออกนโยบาย
โดยตรง และการศึกษาข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ของจ านวนประชาชนในประเทศไทย
ทั้งหมด เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาอย่างแท้จริง และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมต่อประเทศไทยต่อไป โดย
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบของกระบวนการในการวิจัย (Model Method) เพ่ือเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจได้ชัดเจนมากข้ึน ตามภาพท่ี 3.3 ดังนี้ 
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บทท่ี 4 
 

ข้อมูลทั่วไปของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
และผลการจดัเก็บภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตรา
ภาษี พ.ศ. 2560 ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผลการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และการกระจาย
รายได้ของประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของการ
ก าหนดนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ออกนโยบาย และน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี (Principles of taxation) ตามประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  

 กรมสรรพากรได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ใหม่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถแบ่งหน่วยงานภายใน (รายงาน
ประจ าปี กรมสรรพากร, 2559: 19-29) ดังนี้ 
   1) ส านักกฎหมาย  
   ส านักกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย 
และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีอากร เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร        
งานนิติกรรม รวมทั้งสัญญาของกรมสรรพากรที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ใดโดยเฉพาะ ก ากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานด้านกฎหมายภาษีอากร วิเคราะห์กฎหมาย
ภาษีอากร ธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
อากร และพัฒนามาตรฐานระบบกฎหมายภาษีอากร 
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   2) ส านักตรวจสอบภาษีกลาง  
   ส านักตรวจสอบภาษีกลาง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ภาษีอากรทั่วราชอาณาจักร กรณีที่มีการประกอบการครอบคลุมหลายพ้ืนที่ หรือส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ กรณีธุรกิจนอกระบบ รวมทั้งการ
ขยายผลจากการปราบปราม ตรวจสอบของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจปฏิบัติการทั่วไป
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของใบก ากับภาษีทั่วราชอาณาจักร ประเมินเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก       
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียรวมทั้งประมวลข้อมูล เพ่ือส่งให้หน่วยงานสรรพากรทั่วราชอาณาจักรใช้ในการ
บริหารจัดเก็บภาษีอากร จัดเตรียมแผนเพ่ือเข้าท าการตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสาร เพ่ือการ
ตรวจสอบภาษีอากร 
   3) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ให้บริการแก่ประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลประมวลผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรและ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานของกรมสรรพากร ซึ่งปฏิบัติงานด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
   4) ส านักบริหารกลาง  
   ส านักบริหารกลาง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
กรมสรรพากร และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ รวมถึงปฏิบัติงาน
สารบรรณ งานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ความรู้
ความก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของกรมสรรพากร พร้อมทั้งให้บริการคัดค้นหรือคัดแบบแสดง
รายการเสียภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร ให้บริการคัดค้น หรือให้ยืมแบบแสดงรายการภาษีอากรแก่
หน่วยงานตรวจสอบภาษีอากร เก็บรักษาแบบแสดงรายการภาษีอากรของผู้เสียภาษีอากรเฉพาะผู้ที่มี
ภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานครส านวนการตรวจสอบภาษีอากรที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
พัฒนารูปแบบในการจัดเก็บ รวมทั้งเป็นศูนย์การให้บริการข้อมูลภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพากร แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและประชาชน 
   5) ส านักบริหารการคลังและรายได้  
   ส านักบริหารการคลังและรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ยานพาหนะของกรมสรรพากรที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานสรรพากรภาค ตลอดจนรับช าระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ รายได้
อ่ืน ๆ ตลอดจนเก็บรักษาเงินสด เช็ค ที่ได้รับการช าระ และควบคุมการรับช าระภาษีอากรของธนาคาร
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พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเงินภาษีอากรที่ช าระผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบไปรษณีย์ หรือระบบธนาคาร นอกจากนี้ ยังด าเนินการ
เกี่ยวกับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต เงินรายได้แผ่นดินเพ่ือชดใช้เงิน
ทดรองจ่ายที่กรมศุลกากรจ่ายคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก เงินรายได้แผ่นดินประเภท
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือโอนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดพิมพ์และควบคุม
การเบิกจ่ายอากรแสตมป์ รวมทั้งควบคุมจัดเก็บอากร ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกนางแอ่น 
   6) ส านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์  
   ส านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในกระบวนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร การช าระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเมินผลการบริหารงาน รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีอากร การช าระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้ เสียภาษีอากรเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
พัฒนาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรและช าระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   7) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
   ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดท าแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร และด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานสรรพากรภาคการเสริมสร้าง
วินัย การรักษาระบบคุณธรรม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร ทะเบียนประวัติบุคลากร
ของกรมสรรพากร รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากร และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร 
   8) ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  
   ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหาร
การจัดเก็บภาษีอากร วางแผนการปฏิบัติงาน การก ากับดูแลผู้เสียภาษีอากร การเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
การตรวจสอบภาษีอากร การตรวจปฏิบัติการทางภาษีอากร ตลอดจนประเมินผลการด าเนินการ
ดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายของกรมสรรพากร รวมทั้งปฏิบัติงานกรรมวิธี
ภาษีพิจารณาคืนเงินภาษีอากร วิเคราะห์ ตรวจสอบภาษีอากรกรณีการก าหนดราคาโอนของนิติบุคคล
ข้ามชาติ ตลอดจนให้บริการทางกฎหมาย ตอบข้อหารือทางภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร รวมทั้ง
ด าเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากรที่ช าระภาษีอากรไม่ถูกต้อง ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีอากรรับ
เรื่องรวมถึงพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร พิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพ่ิมการทุเลาภาษีอากรส าหรับ
ผู้เสียภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   9) ส านักมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี  
   ส านักมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกระบบงานซึ่งเกี่ยวกับระบบงาน
การก ากับดูแล การตรวจปฏิบัติการ การตรวจสอบภาษีอากร และก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย
บริหารงาน รวมถึงติดตาม ประเมินผลในทุกระบบงานดังกล่าว ก ากับ ติดตามประเมินผล ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสรรพากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนที่ก าหนดของทุกระบบงานรวมทั้งด าเนินการ เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้           
กับงานทุกระบบ ตลอดจน ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนทางวิชาการ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานสรรพากร 
   10) ส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  
   ส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกระบบงานซึ่งเกี่ยวกับระบบงานกรรมวิธีภาษี 
การเงิน การบัญชีสรรพากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย และคืนภาษี การเร่งรัดภาษีอากรค้าง งานรายได้
ของส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายบริหารงาน ติดตาม ประเมินผลในทุก
ระบบงานดังกล่าว ตลอดจนก ากับ ติดตาม ประเมินผล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สรรพากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนที่ ก าหนดของทุก
ระบบงาน ด าเนินการเพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับทุกระบบงาน รวมถึง ให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานสรรพากร 
   11) ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร  
   ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การก าหนดคุณสมบัติ และด าเนินการเพ่ือสรรหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร รวมทั้งก าหนดปรับปรุง 
พัฒนา หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี จัดให้มีการอบรม พัฒนาหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ตรวจสอบ ก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีนิติบุคคล 
ผู้สนใจทั่วไป ก าหนดแผนงาน เป้าหมาย ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพ่ือการ
ตรวจสอบภาษีอากร 
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   12) ส านักวิชาการแผนภาษี  
   ส านักวิชาการแผนภาษี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
ภาษีอากรด้านภาษีสรรพากรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง จัดท า
อนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ก าหนดกลยุทธ์จัดท าแผนเพ่ือบริหารจัดเก็บภาษีอากรจัดท า
ประมาณการจัดเก็บภาษี ติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษีอากร ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติส าหรับธุรกิจหรือการประกอบการค้าขนาดกลางและขนาด
เล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร พัฒนาระบบการบริหารต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด เสนอแนะแนวทางจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรและประเมินผล ก าหนดงบประมาณ
รายจ่ายของกรมสรรพากร ประสานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือ เป็นการ  
บูรณาการข้อมูลผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และประเมินผล
เกี่ยวกับการส ารวจแหล่งภาษีอากร 
   13) ส านักสืบสวนและคดี  
   ส านักสืบสวนและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานคดี การสืบสวน การตรวจค้น พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
ด าเนินคดี การบังคับทางปกครอง ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ค าพิพากษา
ของศาล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานคดี การบังคับทางปกครอง รวมทั้งตรวจสอบการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตรวจค้น ยึดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว 
ตลอดจนสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการด าเนินคดี พิจารณาด าเนินคดี แก้ต่างคดีต่างๆ           
ทั่วราชอาณาจักร ด าเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ รวมถึงให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุนทางวิชาการ และวิธีการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานสรรพากร 
   14) ส านักอุทธรณ์ภาษี  
   ส านักอุทธรณ์ภาษี มีหน้าที่และความรับผิดชอบก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร การพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพ่ิม รวมทั้งก ากับ 
ติดตาม ควบคุม วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าพิพากษาศาล
ฎีกาและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เพ่ือวางแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของหน่วยงาน 
   15) กลุ่มตรวจสอบภายใน  
   กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี ภายในกรมสรรพากรและปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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   16) กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว  
   กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว วางแผน
ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
พัฒนา ปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้มีความโปร่งใสและเทียบเท่ามาตรฐานสากล ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการของผู้ประกอบการในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม บริหารจัดการฐานข้อมู ล
เกี่ยวกับการคืนภาษี รวมทั้งให้บริการรับช าระภาษีอากรค้างของคนต่างด้าวซึ่งถูกระงับการเดินทาง
ออกนอกประเทศ 
   17) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาการ
บริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตลอดจนเสนอแนะในการให้ค าปรึกษาแก่อธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรมสรรพากร พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผล ประสาน ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร 
   18) คณะผู้ตรวจราชการ  
   คณะผู้ตรวจราชการ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และประเมินผลรายงานการ
ตรวจราชการ และตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากรโดยน าระบบไอทีมาใช้ในการตรวจ
ราชการ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติเพ่ือ
สะท้อนปัญหา สภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติงานและปรับแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   19) กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
   กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีหน้าที่ ใน
การศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติส าหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร 
   20) ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร  
   ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร มีหน้าที่ให้บริการตอบค าถามข้อมูลภาษี
สรรพากรให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทางโทรศัพท์ รวมทั้งรับเรื่ องร้องเรียนต่าง ๆ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกรมสรรพากรกับผู้เสียภาษี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในการ
บริการของกรมสรรพากร รวมทั้งวางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
บริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
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   21) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
   ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีหน้าที่ในการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อหาความ
ผิดปกติ และประมวลข้อมูลส่งให้หน่วยงานสรรพากรใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ จัดท าคู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนทางวิชาการกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร 
   22) ศูนย์ส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ  
   ศูนย์ส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การวางแผน ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติงานส ารวจผู้เสียภาษีอากร ก าหนดกลยุทธ์  มาตรการ และ
วิธีการรณรงค์เพ่ือผู้ประกอบการนอกระบบเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล แหล่งภาษี
ต่าง ๆ หนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   23) ส านักงานสรรพากรภาค  
   ส านักงานสรรพากรภาค มีภารกิจและความรับผิดชอบในการวางแผน
ประเมินผล เพ่ือการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของ
กรมสรรพากร รวมถึงวางแผน ควบคุมการด าเนินการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่ ก ากับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขาในเขตท้องที่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อากรและผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีอากรเป็นภาษาอังกฤษ ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดี พิจารณาอุทธรณ์
ภาษีอากร ตอบข้อหารือทางภาษีอากร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล การเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ  อาคารสถานที่ ยานพาหนะของส านักงานสรรพากรภาค ส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา รวมทั้งปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี ด้านสารสนเทศ 
และเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า  สนับสนุนทางวิชาการแก่
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ และส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
   24) ส านักงานสรรพากรพื้นที่  
   ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน
ปฏิบัติการและประเมินผลการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย
ของกรมสรรพากร และส านักงานสรรพากรภาค รวมทั้งก ากับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ 
ตรวจปฏิบัติการ ตรวจสอบภาษีอากรส าหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เร่งรัดภาษีอากรค้าง ด าเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากร ตอบข้อหารือทางภาษีอากร พิจารณาคืนเงินภาษี



95 
 
อากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
อากร ตลอดจนก ากับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด 
   25) ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  
   ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับช าระ
ภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร ด้านกรรมวิธีภาษีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบธุรกิจหรือการ
ประกอบการค้าขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส ารวจและติดตามแหล่งภาษี
อากรและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพ่ือให้มีการเสียภาษีอากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งด าเนินการ
เกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง ด้านการเงินการบัญชีสรรพากร ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
   จากหน่วยงานภายในกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารการจัดเก็บภาษีทั้งประเทศ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตามภาพท่ี 4.1   
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• กลุ่มบริหารการเสียภาษี
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

• ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 

• ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการ
เสี ยภาษี เงิน ได้บุ คคล
ธรรมดา 

• ศูนย์ส ารวจและติดตาม
ธุรกิจนอกระบบ 

โครงสร้างองค์กร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 
  

 
  
 
 
ภาพที่ 4.1 โครงสร้างองค์กรสรรพากร กระทรวงการคลัง 
แหล่งที่มา: รายงานประจ าปี กรมสรรพากร, 2559: 16-17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบด ี

ทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ปรึกษาด้าน
ประสิทธิภาพ 

ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาภาษี 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ
จัดเก็บภาษี (กลุม่ธุรกรรมทาง

การเงินการธนาคาร) 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ
จัดเก็บภาษี (กลุม่ธุรกิจ

พลังงาน) 

รองอธิบด ี

• ส านักกฎหมาย 

• ส านักตรวจสอบภาษีกลาง 

• ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ส านักบริหารกลาง 

• ส านักบริหารการคลังและ
รายได้ 

• ส านักบริหารการเสียภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

• ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 

• ส านักมาตรฐานการก ากับและ
ตรวจสอบภาษี 

• ส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 

• ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษี
อากร 

• ส านักวิชาการแผนภาษ ี

• ส านักสืบสวนและคดี 

• ส านักอุทธรณ์ภาษี 

• กลุ่มตรวจสอบภายใน 

• ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ก า ร คื น
ภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว 

• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

• งานตรวจราชการ 1-6 

• ส านักงานสรรพากร
ภาค 1-12 

• ส านักงานสรรพากร
พื้นที่ 1-119 

• ส านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา 1-850 
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4.1.1 ภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษี
อากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีโดยให้มีอ านาจหน้าที่ (รายงานประจ าปี กรมสรรพากร, 2559: 
31-33) ดังต่อไปนี้ 
   1) จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   2) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีต่อกระทรวงการคลัง 
   3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 กรมสรรพากรได้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตามหลักการบริหารการจัดเก็บภาษีท่ีดี (Principles of taxation) ตามภาพท่ี 4.2  
  

 
ภาพที่ 4.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
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4.1.2 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร 
 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ได้ท าการศึกษา กรอบการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ของกรมสรรพากร 5 ปี              
(พ.ศ. 2559-2563) ขับเคลื่อนด้วย 3 ยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2563, 2559: 1) ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  
   การรักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่ งยืนมีเป้าประสงค์ คือ การ
เสริมสร้างการปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้อง ทั้งในด้านของการบริหารจัดเก็บภาษี การเสริมสร้างความ
สมัครใจ และการปฏิบัติทางภาษีของผู้ประกอบการให้ถูกต้อง 
   2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  
   การพัฒนาระบบการบริหารและการบริการเพ่ือเสริมสร้างการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีเป้าประสงค์ คือ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การลดต้นทุน
ในการปฏิบัติทางภาษีและต้นทุนในการจัดเก็บภาษี และการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
เสถียรภาพของระบบ ICT 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
   การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กรมี
เป้าประสงค์ คือ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน การมีธรรมาภิบาลในองค์กร มีค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และมีความสุข 
 

4.1.3 นวัตกรรมภาษีก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  
 กรมสรรพากรได้น าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้แทนภาษีการค้าเมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทย ท าให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ 
ด้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาครัฐ และภาคเอกชนท าธุรกรรมและช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับ
ความทันสมัยและความเป็นสากลของระบบการเงินไทย ซึ่งมีโครงการที่กรมสรรพากรรับผิดชอบคือ 
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น  กรมสรรพากรจึงได้มีการปรับปรุงระบบงาน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยได้เปิดให้บริการระบบจัดท า น าส่ง และเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
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ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แทนระบบเดิมที่การจัดท า เก็บรักษา และส่ง
มอบอยู่บนพ้ืนฐานของเอกสาร ทั้งนี้ โดยได้น าเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานของกุญแจสาธารณะ 
(Public Key Infrastructure: PKI) ซึ่งสามารถใช้ยืนยันระบุตัวของบุคคล (Authentication) ความ
ครบถ้วนของข้อมูลในเอกสาร (Integrity) การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) และไม่
สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ (Non-repudiation) ซ่ึงทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ท าให้ผู้ประกอบการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้อย่างครบวงจร ในการจัดท า น าส่ง และเก็บรักษาใบก ากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
(รายงานประจ าปี กรมสรรพากร, 2559: 69-73) ดังนี้ 
   1) การจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
วิธีการแบบปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) 
โดยมีข้อความตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key 
Infrastructure: PKI) เพ่ือใช้อ้างอิงในการพิสูจน์ตัวตน  
   2) การส่งมอบ ผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการต้องส่งมอบใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่ตกลงกันในทางธุรกิจ ทั้งนี้  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
   3) การเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่
ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้างและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดง
ข้อความที่สร้างและส่งได้อย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง  
 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมสรรพากร ว่า
ด้วยการจัดท า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์  และใบรับอิเล็กทรอนิกส์          
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 สามารถยื่นค าขอจัดท า ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ บ.อ.01) ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์กรมสรรพากร กรมสรรพากรได้ปรับปรุงระบบบริการจัดท า
และน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 
โดยเพ่ิมช่องทางการน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร
ได้ถึง 4 ช่องทาง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของกิจการ ได้แก่  



100 
 
   1) Host to Host เป็นการเชื่อมต่อของระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน าส่งข้อมูล
โดยตรงกับกรมสรรพากร  
   2) Service Provider เป็นการน าส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการตัวแทนที่ได้รับ
อนุมัติจากกรมสรรพากร  
   3) Upload File เป็นการ Upload ข้อมูลบนเว็บไซด์กรมสรรพากร  
   4) RD Web Portal บริการสร้างใบก ากับภาษีและน าส่งข้อมูลบนเว็บไซต์
กรมสรรพากร  
 นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ร่วมมือกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) พัฒนาระบบงาน Centrally Sign Email ซึ่ งเป็นระบบจัดส่งใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกิจการขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้     
อีกช่องทางหนึ่ งด้วย เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู่ ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) กับระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นรูปแบบใหม่ของ
กรมสรรพากรในอนาคต  
 

4.1.4 ขับเคลื่อนประเทศด้วยมาตรการภาษีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 ภาษีอากรเป็นสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรหรือประชาชน รายได้ที่รัฐจัดเก็บได้นั้นจึงถือ
เป็นเงินภาษีอากรที่น าไปใช้ในการพัฒนาประเทศและสังคม ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลในแต่ละสมัย ได้มีการ
น าเอาภาษีอากรมาเป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ โดยปรากฎในรูปแบบ
มาตรการภาษีต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐบาลในสมัย
นั้น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีในหลายกรณี  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพ่ือช่วยเหลือสังคมเป็นส าคัญสามารถสรุป
สาระส าคัญได้ (รายงานประจ าปี กรมสรรพากร, 2559: 55-66) ดังนี้ 
  4.1.4.1 มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
  กรมสรรพากรได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนหรือกระตุ้นการ
บริโภค และการท่องเที่ยวภายในประเทศหลายกรณี ดังนี้ 
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   1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558  
   การซื้อขายสินค้าหรือบริการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้รับใบก ากับภาษี ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยน าไปค านวณหักจากเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 310 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 263) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
   2) ค่าอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
   อาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
ค่าที่พักโรงแรม ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และได้รับใบก ากับภาษีในระหว่างวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่        
17 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท โดยน าไป
ค านวณหักจากเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 
2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรประกอบกับประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 268) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการธุรกิจน าเที่ยวหรือค่า  
ที่พักในโรงแรมส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
   3) การท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 
2 กรณี ดังนี้ 
    3.1) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็น
ค่าบริการให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม        
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 
บาท โดยให้น าไปค านวณหักจากเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
316 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับ
ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 273) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจน า
เที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่ พักในโรงแรมให้แก่ผู้
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ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
    3.2) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ 
100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
รายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวเพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 611) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 267) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้าง
ภายในประเทศ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
   4) การซื้อสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: 
OTOP)  
   การซื้อสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: 
OTOP) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า OTOP จาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และได้รับใบก ากับภาษีในระหว่างวันที่  1-31 สิงหาคม         
พ.ศ. 2559 ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยให้น าไปค านวณจากเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 318 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 272) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าที่
ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
  4.1.4.2 มาตรการภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
   1) มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้  
    1.1) การขยายก าหนดเวลาการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน การขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2559 ยังคงมีความจ าเป็น
อย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลธรรมดาที่ มีเงินได้สุทธิหลังจากการค านวณเงินได้พึงประเมิน หักด้วย
ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนและเงินบริจาค (ถ้ามี) แล้ว ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ยังคงได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 และส าหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 150,000 บาท ให้เสีย
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ภาษีในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 รวมทั้งสิ้น 7 ขั้นอัตรา ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ. 2559 
    1.2) การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวรเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีจากก าไรสุทธิ จึงได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ของ
ก าไรสุทธิ และให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิเป็นการถาวร ทั้งนี้  ให้เริ่มตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 
    1.3) การขยายก าหนดเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเป็น
การลดค่าครองชีพของประชาชน เพ่ิมก าลังในการใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมการอุปโภคบริโภค รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมั่นคงยิ่ งขึ้น จึ งได้มีการขยายก าหนดเวลาการจัดเก็บภาษี มูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7.0 
(ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 6.3 และภาษีที่ต้องจัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 0.7) ส าหรับการขาย
สินค้า การให้บริการและการน าเข้า ซึ่งได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ออกไปอีก 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
   2) มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  
   เนื่องจากรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว จึงก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง 
ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม เป็นจ านวนร้อยละ 100 
ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยต้องเป็นทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร ส่วนประกอบ
เครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ไม่รวม
รถยนต์ทีน่ั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน ที่มิใช่ได้มาเพ่ือน าออกให้เช่าอาคารถาวร แต่ไม่
รวมถึง ที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้  ต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่  
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยาย
ออกหรือท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  4.1.4.3 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises)  
   1) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดท าบัญชีและงบการเงิน
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ  
   ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท 
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และจดแจ้งการจัดท าบัญชี
และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว) ต่อกรมสรรพากร ได้รับ
ยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตาม
ประมวลรัษฎากร ส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท าตราสารที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ตามพระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2558 
   2) มาตรการภาษีเพ่ือยกเว้นและลดอัตราภาษีส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
ทีเ่ข้าโครงการการจัดท าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ  
   ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่
เกิน 5 ล้านบาท มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 
และได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากร (บัญชีชุดเดียว) ต่อกรมสรรพากร โดยไม่ถูกเพิกถอนจากการได้รับยกเว้นดังกล่าว
ให้ได้รับสิทธิยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
    2.1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรสุทธิส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
    2.2) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 
300,000 บาทแรก ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่
เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
    2.3) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 
10 ของก าไรสุทธิ เฉพาะก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
   3) มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)  
   ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและได้มีการ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
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นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรโดยผู้ประกอบการดังกล่าวต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 
5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน
บาท ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 
602) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 265) เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ส าหรับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
   4) มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับผู้ประกอบการ SMEs  
   เป็นการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการใน
รอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ดังนี้  
    4.1) ก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 
10 ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่
ไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
    4.2) ก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิ และก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทข้ึนไป ให้จัดเก็บในอัตรา
ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 603) พ.ศ. 2559  
    อนึ่ง ส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ประกอบการ 
SMEs ยังคงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554  
   5) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ SMEs 
   กรณีผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 
ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ได้มีการจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษา
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบัญชีในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานด้านบัญชีให้แก่
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการดังกล่าวมีสิทธิน ารายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาบัญชีที่ ได้รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจ านวนร้อยละ 100 ทั้งนี้ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2561 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ 607) พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 269) 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วน       
นิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีแก่  นักเรียนหรือนักศึกษา      
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
  4.1.4.4 มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือสังคม   
  เป็นมาตรการภาษีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคเอกชนเป็นผู้ให้และ
ช่วยเหลือสังคม เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและสังคมไทย เช่น มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการเพ่ือสังคมในประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนท าให้ภาคเอกชนได้มี
ส่วนร่วมกับรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคม จึงได้ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมและผู้สนับสนุนที่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้  
   1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่น าผลก าไรทั้งหมดในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชีไปลงทุนในกิจการหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน ๆ โดยไม่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4) 
(ข) และ (ง) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  
   2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม    
    2.1) ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถที่จะหัก
รายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามจ านวนที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้จนกว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน          
นิติบุคคลนั้นหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมเลิกกิจการ  
    2.2) ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถที่จะหัก
รายจ่ายเงินที่มอบให้หรือทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมน าไปใช้ในกิจการหรือใช้เพ่ื อการ
สาธารณประโยชน์แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559  
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4.2 สถานการณ์ภาษีอากรกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพากร  

 ขณะที่เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจดั้งเดิมเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกขณะ ประเทศ
ไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจจากการเป็นประเทศรายได้ต่ า (Low-Income Economy) สู่ประเทศ
รายได้ปานกลางระดับบน (Upper-Middle-Income Economy) ตามนิยามของธนาคารโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอาจถือได้ว่าประเทศไทยก าลังติดอยู่ในกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางยังไม่สามารถก้าวพ้นไปเป็นประเทศรายได้สูง จึงท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นการมุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ไม่อาจย้อนหลังกลับอีกต่อไป แม้ว่าอดีตจะเป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลไกทางการเกษตร เช่น การเป็นแหล่งผลิตข้าว 
ยาง ข้าวโพด และมันส าปะหลังรายใหญ่ของโลก แต่ก็ค่อย ๆ ริเริ่มการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมเบาแทนเกษตรกรรม จากนั้นได้พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ส่งออกอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมมายัง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยได้เตรียมโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard) เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกดังกล่าว  ท าให้
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมเบาเป็นอุตสาหกรรมหนักที่ใช้เครื่องจักรเข้มข้ น โดยมี
เป้าหมายขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมหนักนับแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา และพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออกเป็นล าดับต้น ๆ ของโลกจนก้าวสู่การเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางระดับบนในที่สุด  
 แต่ทว่าการเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบนซึ่งจะก้าวให้ พ้นกับดักประเทศรายได้ปาน
กลางไปให้ได้นั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ดังเช่น 
ประเทศรายได้สูงที่มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาของแนวคิดประเทศไทย 4.0 อันเป็น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยรัฐบาลปัจจุบันก าลังผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยกระทรวงการคลังได้ประยุกต์นโยบายรัฐบาลดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม การสนับสนุน
ศักยภาพ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
 กรมสรรพากรในฐานะส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี และการเสนอแนะนโยบายภาษีเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้อง
เผชิญความท้าทายที่จะพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลตาม
นโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง โดยในวาระที่กรมสรรพากรมีอายุครบ  
100 ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดท าแผนกรมสรรพากรดิจิทัล ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) หรือ Digital 
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RD 2020 Roadmap ก าหนดวิสัยทัศน์ “จัดเก็บภาษีทันสมัยใส่ใจบริการ ยึดม่ันธรรมาภิบาล เพื่อ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย” และน าเสนอกรอบแนวคิดหลัก 6 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้าง
การปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้อง การลดต้นทุนในการปฏิบัติทางภาษีและต้นทุนในการจัดเก็บภาษี           
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ                    
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 จากวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดหลัก 6 ด้านข้างต้น กรมสรรพากรได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์โดย
มีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบ
การบริหารและการบริการเพ่ือเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม และการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลและสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร โดยการวางแผนงาน 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น มีองค์ประกอบหลักประการหนึ่ง คือ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศด้านนโยบายอันเป็นการก าหนดนโยบายภาษีให้ทันต่อสถานการณ์ เป็นธรรม และง่ายต่อการ
ปฏิบัติของผู้เสียภาษี การออกมาตรการภาษีเพ่ือตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิ จ สังคม 
เทคโนโลยี รวมทั้งการจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อน ความตกลงทางภาษี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในช่วง
เวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีหลักเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ (สรรพากรสาส์น, 2559: 17-27) ดังนี้ 
 

4.2.1 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ภาษีเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ก าหนดความสามารถแข่งขันของประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
การวัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ โดย Global Competitiveness Index ของ 
World Economic Forum ซึ่งในปี พ.ศ. 2557-2558 ประเทศไทยในภาพรวมอยู่ใน อันดับที่  31  
จากทั้งหมด 144 อันดับ World Competitiveness Yearbook ของ International Institute for 
Management Development ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 
61 อันดับ หรือ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก ซึ่ งในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยใน
ภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 49 จาก 189 อันดับ โดยมีการจัดเก็บภาษีเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่ง 
ตามภาพท่ี 4.3  
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ภาพที่ 4.3 Global Competitiveness Index 
แหล่งที่มา: World Bank (http://www.doingbusiness.org/rankings). 
  
 หลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงส่งผลให้การเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น 
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีเพ่ือรักษาปริมาณการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) ในปัจจุบันและจูงใจให้มีการไหลเข้าของ FDI 
เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเปลี่ ยนแปลง
เศรษฐกิจไทยไปเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
ภาษีซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุน กรมสรรพากรได้ด าเนินการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อย
ละ 20 ของก าไรสุทธิเป็นมาตรการชั่วคราวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 แต่การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็นการชั่วคราวไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่นักลงทุนไทย  และ
ต่างประเทศต่อการลงทุนในประเทศไทยอย่างเพียงพอ ในปี พ.ศ. 2559 นี้กรมสรรพากรจึงได้ตรา



110 
 
พระราชบัญญัติปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิเป็นมาตรการถาวร 
ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นและความม่ันใจของนักลงทุนไทยและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  
 นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2559 กรมสรรพากรยังได้ปรังปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 หลังจากเคยปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วเมื่อ
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้เป็นการปรับปรุงบัญชีอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจูงใจให้ผู้อยู่ในวัยท างานมีการท างานเพ่ิมขึ้น รวมทั้งดึงดูดให้ผู้
มีความสามารถสูงระดับโลก (Global Talent) เข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึ้น โดย Global 
Talent ดังกล่าวจะมีบทบาทอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนมีการ
ขยายขอบเขตและวงเงินของค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์และค่าลิขสิทธิ์
หรือสิทธิอย่างอ่ืน เนื่องจากการส่งเสริมนวัตกรรมจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่
กันไป ทั้งนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้ยังมีการปรับปรุงวงเงินของค่า
ลดหย่อนและวงเงินขั้นต่ าของเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันอีกด้วย โดยได้ปรับปรุงให้ อัตราเงินได้สุทธิจ านวน                
2,000,0001-5,000,000 บาท เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 30 และอัตราเงินได้สุทธิ
จ านวน 5,000,000 บาทข้ึนไป เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 35 ตามภาพท่ี 4.4 
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ภาพที่ 4.4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560  
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. 
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 การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิและการปรับปรุงบัญชี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีเพ่ิมขึ้น โดย
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งนิยมใช้เป็นดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ตามข้อมูล ณ ปี 
พ.ศ. 2559 อยู่ในล าดับที่สามรองจากบรูไน ซึ่งมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 18.5 และสิงคโปร์
ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ าสุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ร้อยละ 17 
 

4.2.2 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
 SMEs เป็นกลไกหลักอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมีสัดส่วนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 40 ของ GDP ในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นรากฐานของการสร้างรายได้และการจ้างงาน
ให้แก่เศรษฐกิจไทย ด้วยเหตุนี้กรมสรรพากรจึงได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SMEs อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2559 กรมสรรพากร
ได้ตราพระราชกฤษฎีกาซึ่ งก าหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs ในปี พ.ศ. 2558 และปี        
พ.ศ. 2559 ให้ต่ ากว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปกติ และต่ ากว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs 
ในปีก่อน ๆ นอกจากนั้น กรมสรรพากรยังได้ออกมาตรการภาษีอีกหลายมาตรการ เพ่ือให้ SMEs มี
ความเข้มแข็ง โดยอาศัยพลังประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลง Traditional 
SMEs ดั้งเดิมเป็น Smart Enterprise เช่น มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจชอง SMEs 
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดท าบัญชีของ SMEs และมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 
พ.ศ. 2560 ให้แก่ SMEs ตลอดจนการจัดท าโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายส าหรับ SMEs ให้ดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์กรมสรรพากร  
 มาตรการภาษีข้างต้นจะท าให้ SMEs สามารถเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย และ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย นวัตกรรมร่วมกับวิสาหกิจขนาดใหญ่  เพ่ือให้ห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมไทยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอีกต่อไป  
 

4.2.3 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ 
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ก่อให้เกิดโอกาสและความท้า
ทายอย่างมากแก่ประเทศไทย โดยการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ เสรีมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลจะท าให้การลงทุนในภาค
เศรษฐกิจที่แท้จริงของอาเซียนกระจายไปในประเทศสมาชิกท่ีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบส าหรับ
การลงทุนในแต่ละสาขา ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องยกระดับเป็นศูนย์กลางการค้า  การเงิน และการ
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ลงทุนของอาเซียน ซึ่งจะก ากับดูแลการผลิตและการให้บริการของอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใน
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ รวมทั้งที่อยู่นอกอาเซียนด้วย  
 กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
(International Headquarters หรือ IHQ) และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศ (International Trading Center หรือ ITC) โดยมุง่เน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า 
การเงิน และการลงทุนของอาเซียนผ่านการที่บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises: MNEs) ของไทย
และต่างประเทศซึ่งมีการลงทุนในภาคผลิตและภาคบริการในอาเซียนเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ่หรือศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคหรือระดับโลก โดยก าหนดสิทธิประโยชน์อย่าง
กว้างขวางครอบคลุมทั้ง IHQ และ ITC เช่น ลดอัตราภาษีและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ IHQ 
ส าหรับรายได้จากการให้บริการและการบริหารเงิน ค่าสิทธิและเงินปันผล และอ่ืน ๆ รวมทั้งลดอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ คนต่างด้าวที่ท างานประจ า IHQ อีกด้วย ในส่วนของมาตรการภาษี
เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้ง ITC นั้นก าหนดสิทธิประโยชน์โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ ITC 
ส าหรับรายได้จากการจัดซื้อ และขายสินค้าในต่างประเทศ และอ่ืน ๆ รวมทั้งลดอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาให้แก่ คนต่างด้าวที่ท างานประจ า ITC เช่นกัน  
 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้ง IHQ และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้ง ITC 
นอกจากท าให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ และศูนย์กลางการค้าระหว่าง
ประเทศของ MNEs ต่าง ๆ แล้ว ยังท าให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์บริหารเงินและคลังทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ MNEs เหล่านั้นอันท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และการวิจัย 
และพัฒนาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างมากอีกด้วย โดยปัจจุบันมีจ านวนบริษัทที่ยื่นค าขอและได้รับ
อนุมัติเป็น IHQ จ านวน 67 ราย และ ITC จ านวน 14 ราย ซึ่งเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 

4.2.4 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจ าเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2559 
กรมสรรพากรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยการตรา 
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือขยายขอบเขตของมาตรการภาษีดังกล่าวให้รวมถึงนวัตกรรมด้วย ซึ่งนวัตกรรม
ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง การใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ื อให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่  (นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์) หรือ
กระบวนการใหม่ (นวัตกรรมด้านกระบวนการ) เพ่ือกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จากแนวโน้มการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลซึ่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จ านวนมากเกิดจาก Start-up อันเป็นกิจการตั้งใหม่ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและมีศักยภาพสูงในการ
เจริญเติบโต กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) 
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ด้วยการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ านวน 5 รอบระยะเวลาบัญชีให้แก่ 
New Start-up ที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการ โดยในระยะปาน
กลาง หลังจากมีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวข้างต้นแล้ว คาดว่าค่าใช้จ่าย
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP โดยเฉพาะที่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนจะเพ่ิมข้ึน  
 จากที่กล่าวไปจะเห็นว่า ในปี พ.ศ. 2558-2559 กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีหลัก
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลไปเป็นจ านวนมาก โดยมาตรการภาษีต่าง ๆ จะช่วยเสริมซึ่งกันและกันให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่งผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอัน
เป็นจุดหมายส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศนั่นเอง  
 

4.2.5 นวัตกรรมภาษีอากรสู่ Digital RD 2020 
 Digital RD 2020 Roadmap มีเป้าหมายในการท าให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยบริการอัจฉริยะ 
(Intelligent Service Unit) ซึ่งมีการให้บริการแบบ One-Click Service โดยผู้เสียภาษีทุกรายหรือ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) และมีฐานข้อมูลผู้เสียภาษีทั้ง
ในด้านรายได้และรายจ่าย พร้อมกับมีแพลตฟอร์มกรมสรรพากร (Rd Platform) ส านักงาน
กรมสรรพากรเสมือนอันหมายถึงส านักงานทุกแห่ง (Office Anywhere) และวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็งตามค่านิยมของรัฐบาล I AM RD (Integrity, Accountability, Mastery, Respect and 
Responsiveness and Development) กรมสรรพากรซึ่งเป็นส่วนราชการแรก ๆ ที่ พัฒนาเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเริ่มให้บริการ        
E-Filing ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จึงได้มุ่งเน้นที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี 
โดยกรมสรรพากรได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล และกระทรวงการคลังให้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนอ่ืน ๆ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National e-Payment) และร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีโครงการหลักเกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดเก็บภาษีและการให้บริการผู้เสียภาษีโดยตรง โดยโครงการที่กรมสรรพากรรับผิดชอบได้แก่ 
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ (1) โครงการ 
e-Tax Invoice และ e-Receipt ให้ผู้ประกอบการใช้โดยสมัครใจมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยการลดขั้นตอนการจัดท าและเพ่ิมช่องทางการน าส่งข้อมูลให้
สอดคล้องกับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ และมีความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
กรมสรรพากรจะทยอยน าระบบการจัดท าและน าส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt ใหม่ไปให้
ผู้ประกอบการใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนใบก ากับภาษีและใบรับที่
เป็นกระดาษให้เป็นในรูปแบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ทั้งหมดในอนาคต และ (2) โครงการ 
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e-Withholding Tax ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการหักและน าส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยผู้หักภาษีเงิน
ได้ ณ ที่จ่าย และผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะสามารถตรวจดูธุรกรรมการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ของตนเองได้บนเว็บไซด์ที่กรมสรรพากรได้จัดท าขึ้น 
 โครงการ e-Tax Invoice และ e-Receipt และโครงการ e-Withholding Tax จะท าให้การ
เสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้เสียภาษีมีต้นทุนการด าเนินงานและต้นทุน
การเสียภาษลีดลง รวมทั้งกรมสรรพากรก็จะมีต้นทุนการจัดเก็บภาษีลดลง โดยต่อไปเมื่อกรมสรรพากรได้รับ
ข้อมูลการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ จะสามารถจัดท ารายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
โดยอัตโนมัติหรือ Electronic VAT Report รวมทั้งบัญชีผู้เสียภาษีรายบุคคลซึ่งผู้เสียภาษีสามารถ
ตรวจดูข้อมูลการเสียภาษีของตนเองผ่านระบบของกรมสรรพากร ส าหรับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment ในระยะใกล้ของกรมสรรพากรนั้น ได้วางเป้าหมายในปี พ.ศ. 
2560 กรมสรรพากรจะสามารถคืนเงินได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt 
Pay) แทนการคืนเงินภาษีด้วยเช็คในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกยิ่งข้ึนไปอีกด้วย  
 ในอนาคตเมื่อ National e-Payment ท าให้สังคมไทยลดการใช้เงินสด โดยการจ่ายเงินช าระ
ค่าสินค้าและบริการ การท าธุรกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดท าบัญชีของธุรกิจและประชาชนทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว การบริหารการจัดเก็บภาษีและการให้บริการผู้เสียภาษีย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมสรรพากรได้ด าเนินการปรั บปรุง
และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ไปพร้อมกันกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและการให้บริการผู้เสียภาษีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านเอกสารของผู้เสียภาษี 
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกรมสรรพากรจะพยายามพัฒนาบริการในส่วนของการอนุมัติและ
การอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพ่ือให้เป็น Digital RD ภายในปี พ.ศ. 2563 
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558-2559 กรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบยื่นค าขออนุมัติเป็น IHQ, ITC และ 
New Start-up ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์กรมสรรพากร รวมทั้งการจัดท าเครื่องมือช่วยค านวณ
รายการรายจ่ายทางบัญชีปรับปรุงเป็นรายการทางภาษี โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสอบทานได้ด้วยตนเองเพ่ือจัดท ารายการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 การก าหนดนโยบายภาษีและมาตรการภาษี ตลอดจนการพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี
และการให้บริการผู้เสียภาษีตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และแผนของกรมสรรพากรที่กล่าวไปทั้งหมดจะ
บรรลุเป้าหมายได้เมื่อผู้ที่มีหน้าเสียภาษีได้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามก าหนดเวลาโดย
สมัครใจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย และเพ่ือรายได้ประเทศที่มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป 
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4.3 ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้ของประเทศไทย 

4.3.1 ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 2 ครั้ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารการจัดเก็บภาษีที่เป็น
ธรรมมากขึ้น รายละเอียดของผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2560 ตาม
ตารางที ่4.1 ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 4.1 ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2550-2560 
 

ปีงบประมาณ ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ล้านบาท) อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 
2550 192,838,034 - 
2551 204,935,836  6.27 
2552 198,156,623  (3.31) 
2553 208,384,380   5.16 
2554 236,492,982 13.49 
2555 266,215,390 12.57 
2556 299,003,588 12.32 
2557 280,938,662  (6.04) 
2558 302,503,130  7.68 
2559 319,116,187  5.49 
2560 314,892,000  (1.30) 

 
แหล่งที่มา: ผลการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
  
 จากตารางที่ 4.1 ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2550-2560 พบว่า ในช่วง
ของปี พ.ศ. 2552 มีผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน 198,156,623 ล้านบาท โดย
ลดลงจากปี พ.ศ. 2551 ที่จัดเก็บได้จ านวน 204,935,836 ล้านบาท ลดลงจ านวน ร้อยละ 3.31 จาก
เดิม และ ปี พ.ศ. 2557 มีผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน 280,938,662 ล้านบาท 
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โดย ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ที่จัดเก็บได้จ านวน 299,003,588 ล้านบาท ลดลงจ านวน ร้อยละ 6.04 
ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2556 นั้นมีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ และการบริหารการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 
2560 มีผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน 314,892,000 บาท ลดลงจ านวน ร้อยละ 
1.3 เป็นการแสดงให้เห็นว่า หลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบ
ใหม่นั้น ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ลดลง แต่ท าให้ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง 
จนถึงรายได้น้อย ได้รับความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ 
 

4.3.2 สถานการณ์การกระจายรายได้ในประเทศไทย  
   การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา สถานการณ์การกระจายรายได้ในประเทศไทย ได้แก่ ความยากจน
ระดับประเทศและภูมิภาค ความยากจนตามสถานภาพเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และตัวชี้วัด
ความยากจนและการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  4.3.2.1 ความยากจนระดับประเทศและภูมิภาค  
  ความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ถือเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับประชาชนมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน จะเห็นได้จากสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดจากความยากจน และน าไปสู่ปัญหา
อ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน หรือแม้กระทั่งปัญหาการคอรัปชั่นของข้าราชการ 
เป็นต้น โดยรายละเอียดที่ท าการศึกษาส าหรับความยากจนนั้น ได้จ าแนกตามภาคและเขตพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550-2559 มีรายละเอียดตามตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ความยากจน จ าแนกตามภาคและเขตพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2550-2559 
หน่วย : บาท/คน/เดือน 

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560.

ภาค/เขตพ้ืนที่ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
กรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาล 2,565 2,694 2,676 2,756 2,901 2,994 3,047 3,133 3,132 3,147 

รวม 2,565 2,694 2,676 2,756 2,901 2,994 3,047 3,133 3,132 3,147 
กลาง ในเขตเทศบาล 2,395 2,556 2,538 2,636 2,764 2,849 2,935 2,992 3,003 3,011 

นอกเขตเทศบาล 2,092 2,263 2,258 2,367 2,477 2,559 2,628 2,680 2,656 2,669 
รวม 2,220 2,390 2,382 2,490 2,610 2,696 2,775 2,832 2,827 2,841 

เหนือ ในเขตเทศบาล 2,041 2,185 2,177 2,269 2,403 2,477 2,549 2,613 2,594 2,600 
นอกเขตเทศบาล 1,671 1,823 1,820 1,918 2,022 2,073 2,163 2,233 2,220 2,240 
รวม 1,782 1,936 1,938 2,040 2,160 2,226 2,314 2,387 2,377 2,396 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตเทศบาล 1,974 2,122 2,132 2,248 2,363 2,417 2,504 2,582 2,573 2,603 
นอกเขตเทศบาล 1,632 1,797 1,788 1,904 2,027 2,079 2,155 2,231 2,227 2,266 
รวม 1,717 1,882 1,883 2,005 2,130 2,188 2,273 2,355 2,355 2,396 

ใต้ ในเขตเทศบาล 2,335 2,495 2,538 2,638 2,790 2,885 2,963 3,039 3,040 3,025 
นอกเขตเทศบาล 1,919 2,096 2,097 2,197 2,335 2,407 2,471 2,554 2,527 2,542 
รวม 2,042 2,219 2,239 2,344 2,492 2,577 2,651 2,735 2,724 2,731 

ทั่วประเทศ ในเขตเทศบาล 2,314 2,459 2,452 2,546 2,677 2,755 2,827 2,896 2,892 2,902 
นอกเขตเทศบาล 1,801 1,970 1,967 2,078 2,198 2,263 2,341 2,412 2,399 2,425 
รวม 2,006 2,172 2,174 2,285 2,415 2,492 2,572 2,647 2,644 2,667 
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 จากตารางที่ 4.2 ความยากจน จ าแนกตามภาคและเขตพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2550-2559 พบว่า เมื่อ
พิจารณาความยากจน ตามภูมิภาคของประเทศไทยแล้วนั้น ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี
สัดส่วนของความยากจนน้อยที่สุด จ านวน 3,147 บาท/คน/เดือน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ภาคเหนือมีสัดส่วนของยากจนสูงที่สุด จ านวน 2,396 บาท/คน/เดือน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตามรายปี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2559 จะพบว่า สัดส่วนของความยากจนมีลดลง เป็นการแสดงออกให้เห็นถึง 
การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นในภาคเอกชน และการว่างที่ลดลง เนื่องจากประชาชนมีการเข้าถึงอาชีพต่าง ๆ 
ได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ทั้งนี้  การปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
ย่อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการก าหนดนโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากข้ึน 
  4.3.2.2 ความยากจนตามสถานภาพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งเทคโนโลยี และการปรับตัว
ที่สูงขึ้นของประชาชนผู้สูงอายุ ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทย ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศไทยนั้นมีสถานะของรายได้ที่ยากจน และมีการประกอบอาชีพตามสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันไป ดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3 สัดส่วนคนจนและจ านวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จ าแนกตาม
สถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550-2558 
 

สถานภาพเศรษฐกิจสังคม 
ของครัวเรือน 

สัดส่วนคนจนหรือร้อยละคนจนต่อประชากรในกลุม่ (%) 
2550 2552 2554 2556 2558 

ผู้ถือครองท าการเกษตร 34.43 31.85 18.74 19.82 11.36 
  -  เป็นเจ้าของท่ีดิน 34.60 32.90 17.86 19.73 10.32 
  -  เช่าท่ีดิน 33.64 27.05 23.36 20.22 16.97 
ผู้ท าประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ และบริการ
เกษตร 

52.38 50.12 39.68 35.26 26.34 

ผู้ประกอบธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม 
และบริการ 

11.86   9.75   7.47   4.97   4.14 

ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และ
นักบริหาร 

  2.54   1.87   1.73   0.91   0.93 

คนงานเกษตร 38.48 38.44 30.44 26.67 20.15 
คนงานทั่วไป 41.00 28.70 26.42 17.64 14.55 
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ตารางท่ี 4.3 สัดส่วนคนจนและจ านวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จ าแนกตาม
สถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550-2558 (ต่อ) 
 

 
แหล่งที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560. 
 
 จากตารางที่ 4.3 สัดส่วนคนจนและจ านวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
จ าแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550 -2558 พบว่า สัดส่วนคนจนหรือ
ร้อยละคนจนต่อประชากรในกลุ่มผู้ท าประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ และบริการเกษตร มีสัดส่วนมากที่สุด 
โดยในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 26.34 รองลงมาคือ คนงานเกษตร ร้อยละ 20.15 และที่มีสัดส่วนคนจน
น้อยที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร ร้อยละ 0.93 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ใน
แต่ละปี กลุ่มสถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน มีการปรับตัวของสัดส่วนคนจนลดลง 
เนื่องมาจาก การเข้าถึงทรัพยากรของประเทศที่มากขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองมากขึ้นในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ และมีเงินได้ในการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
ส่งผลให้เกิดปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และน าไปพัฒนาประเทศต่อไป  
  4.3.2.3 การกระจายรายได้ตามภูมิภาคของประเทศไทย 
  การกระจายรายได้ของประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ าทางรายได้ที่พบว่า คนจนมักจะ
เสียเปรียบในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าคนรวย ท าให้เกิดการเอาเปรียบเกิดขึ้นในสังคม โดยมี
รายละเอียดของการกระจายรายได้ตามภูมิภาคของประเทศไทย ตามตารางท่ี 4.4 ดังนี้ 

 
 

สถานภาพเศรษฐกิจสังคม 
ของครัวเรือน 

สัดส่วนคนจนหรือร้อยละคนจนต่อประชากรในกลุม่ (%) 
2550 2552 2554 2556 2558 

เสมียน พนักงาน พนักงานขายและ
ให้บริการ 

10.20 10.81 10.01   7.78 3.46 

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและ
ก่อสร้าง 

20.76 19.75 15.59   8.66 7.35 

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 25.21 22.80 17.11 13.53 9.57 
รวม 20.04 17.88 13.22 10.94 7.21 
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ตารางท่ี 4.4 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จ าแนกตามภาค และ
จ าแนกตามเขตพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2550-2558 
 

ปี ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ้
2550 0.499 0.468 0.418 0.474 0.483 0.464 
2552 0.490 0.470 0.412 0.452 0.486 0.478 
2554 0.484 0.514 0.395 0.441 0.464 0.462 
2556 0.465 0.451 0.397 0.433 0.442 0.443 
2558 0.445 0.397 0.396 0.388 0.432 0.451 

 
แหล่งที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
  

 จากตารางที่ 4.4 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จ าแนกตาม
ภาค และจ าแนกตามเขตพ้ื นที่ ปี  พ.ศ. 2550 - 2558 พบว่ า ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ความไม่ เสมอภาค                       
(Gini coefficient) ของรายได้ในปี พ.ศ. 2558 ทั่วประเทศมีการปรับตัวลดลง 0.445 จากปี พ.ศ. 2556 
จ านวน 0.465 และเมื่อพิจารณาตามภูมิภาคแล้ว พบว่า ภาคใต้ มีค่ามากสุดในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 
0.451 รองลงมาคือ ภาคอีสาน จ านวน 0.432 และที่น้อยที่สุดคือ ภาคเหนือ 0.388 จึงสรุปได้ว่า 
ประเทศไทยมีความไม่เสมอภาคทางรายได้ลดลงจากปีก่อน ๆ และภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีความเหลื่อม
ล้ าน้อยที่สุด 
  4.3.2.4 ตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ของทั้งประเทศไทย 
  ความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ของประเทศไทยนั้น ยังพบปัญหาเรื่ อง 
ผลประโยชน์ของนายทุนที่ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท าให้เกิดการปิดกั้นการ
เข้าถึงแหล่งรายได้ที่ควรจะได้รับ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัดในภาพรวม 
ตามตารางท่ี 4.5 ดังนี้
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ตารางท่ี 4.5 ตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2550-2559 
 

ตัวช้ีวัด 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ช่องว่างความยากจน 4.17 4.04 3.51 3.24 2.42 2.38 1.92 1.85 1.14 1.42 
ความรุนแรงปัญหาความยากจน 1.31 1.22 1.06 0.97 0.7 0.7 0.53 0.51 0.31 0.38 
เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) 2,006 2.172 2,174 2,285 2,415 2,492 2,572 2,647 2,644 2,667 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 20.04 20.43 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 
จ านวนคนจน (ล้านคน) 12.70 13.10 11.60 10.80 8.80 8.40 7.30 7.10 4.80 5.80 
สัดส่วนครัวเรือนยากจน (ร้อยละ) 18.26 18.54 15.81 14.50 11.64 10.74 9.24 9.10 6.07 7.33 
จ านวนครัวเรือนยากจน (พันครัวเรือน) 3,540 3,620 3,170 3,010 2.486 2,344 2,089 2,065 1,434 1,731 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ 0.499 - 0.49 - 0.484 - 0.465 - 0.445 - 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่าย         
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

0.398 0.405 0.398 0.396 0.375 0.393 0.378 0.371 0.359 0.367 

ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้าย                           
ต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก (เท่า) 

13.06 - 12.3 - 11.81 - 12.64 - 10.31 - 

ความเหลื่อมล้ าในรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่ายมากสุด 
20% สุดท้าย ต่อกลุ่มรายจ่ายน้อยสุด 20% แรก (เท่า) 

7.21 7.41 7.18 7.09 6.26 6.97 6.51 6.30 5.85 6.13 

ประชากรทั่วประเทศ (ล้านคน) 63.5 64.2 65.0 66.0 66.2 66.5 66.8 67.0 67.2 67.5 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด (พันครัวเรือน) 19,384 19,526 20,058 20,764 21,346 21,821 22,601 22,696 23,639 23,614 

 
แหล่งที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560.
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 จากตารางที่  4.5 ตัวชี้ วัดความยากจนและการกระจายรายได้ทั่ วราชอาณาจักรไทยใน                     
พ.ศ. 2550–2559 ในภาพรวมนั้น พบว่า ความรุนแรงปัญหาความยากจน ในปี พ.ศ. 2559 มีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น จ านวน 0.38 จากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 0.31 โดยมีสัดส่วนของคนใน ปี พ.ศ. 2559 
ร้อยละ 8.61 จากเดิม ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 7.21 อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 
20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 10.31 เท่า และเมื่อพิจารณาจ านวน
ประชากรทั่วประเทศ (67.5 ล้านคน) กับจ านวนคนจนทั่วประเทศ (5.8 ล้านคน) ในปี พ.ศ. 2559 
แล้ว พบว่า มีสัดส่วนของคนจนอยู่ถึงร้อยละ 8.59 ต่อจ านวนประชากรทั้งประเทศ เป็นการสะท้อน
ปัญหาของจ านวนคนจนที่เพ่ิมขึ้น อันจะน าไปสู่ปัญหาของระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาคของ
ประเทศไทยในอนาคต  
 



 
 

บทท่ี 5 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดเก็บ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 

5.1 ผลการศึกษา 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ในบทนี้ นั้ นจะเป็นผลการศึกษาในเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ของระดับ
ความส าเร็จในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาหลัก 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จากส่วนกลาง และผลการศึกษาสนับสนุน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ทั้ง 5 ภาคของประเทศไทย  
 

5.2 ผลการศึกษาหลัก 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ .ศ . 2560 ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั มภ าษณ์ ผู้ บ ริห าร ระดับ สู ง จากส่ วนกลาง กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลังของประเทศไทย โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลในการสัมภาษณ์ของระดับผู้บริหารระดับสูง สามารถจ าแนกประเด็นที่ส าคัญ
ได ้ดังนี้  
 

5.2.1 กรมสรรพากรส่วนกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพากรส่วนกลาง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงของการก าหนด
นโยบายสาธารณะ ในการก าหนดนโยบายของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 ซึ่งสามารถแยกประเภทออกเป็นในระดับของบริบทของนโยบาย และความเป็นไปได้ของ
นโยบาย ได้แก่  
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  5.2.1.1 ระดับบริบทของนโยบาย  
   1) สภาพปัญหาของภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ท าให้เกิดความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   สภาพปัญหาของระบบเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความจ าเป็นใน
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560 นั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยปัจจัยภายในนั้น เช่น ปัญหาทางด้านการเมือง ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนเงิน
งบประมาณ เป็นต้น ปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ ามัน วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ท าการค้า
ระหว่างประเทศ ความตกต่ าของระบบเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจของไทย ปัญหาที่ส าคัญนั้นคือ เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าหรือถดถอย ส่งผลให้การลงทุนและการจ้างงานลดลง การว่างงานเพ่ิมขึ้น รายได้ประชาชาติและ
การขยายตัวของเศรษฐกิจลดลง ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560 
จะช่วยให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่
เพ่ิมขึ้น ช่วยให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียภาษีในแต่ละเดือนลดลง ส่งผลให้มีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพ่ิมมากขึ้น โดยจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากการที่ไม่ได้ มีการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาเป็นเวลานาน และสามารถสร้างความเป็นธรรมระหว่างอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีความเหลื่อมล้ าซึ่งกันและกันเมื่อค านวณ
อัตราภาษีที่แท้จริง ส าหรับการขยายฐานภาษีและการวางรากฐานการจัดเก็บภาษีมีการปรับปรุงให้
เพียงพอกับภาระงบประมาณที่สูงขึ้นในอนาคตกับอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้น  จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในการจัดเก็บของระบบภาษี และลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ของประเทศไทย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   2) ความชัดเจนของนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่สามารถน ามาปฏิบัติ  
   นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560 แบบ
ใหม่นั้น มีความชัดเจนในการน านโยบายมาปฏิบัติ โดยสาระส าคัญของนโยบาย  คือ ท าให้ผู้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดามีภาระทางภาษีลดลง การปรับลดอัตราภาษีและเพ่ิมการหักค่าใช้จ่ายแบบรวม 
รวมถึงการพิจารณาหักค่าลดหย่อน จะเห็นได้ว่าก่อนปีภาษี 2560 ประชาชนผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 
บาทต่อเดือน จะไม่มีภาระภาษีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หลังลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาปี
ภาษี 2560 จะท าให้ประชาชนผู้มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน จะไม่
มีภาระต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน การปรับปรุงโครงสร้างการลดหย่อน รวมถึงการปรับฐานรายได้ที่มี
การขยายให้กว้างขึ้น จะก่อให้เกิดความสมดุลของระบบการจัดเก็บงบประมาณ  มีจ านวนเงิน
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หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะเดียวกันภาครัฐโดยกรมสรรพากร ยังสามารถขยายฐานผู้
เสียภาษีให้กว้างขึ้น และที่ส าคัญการเสียภาษีนั้นตามกฎหมายถือเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทุกคน 
ถึงแม้ว่าผู้มีรายได้จะกังวลถึงเงินภาษีท่ีเสียไปจะไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างที่ควร ก็ไม่ถือเป็นข้ออ้าง
ในการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือหลบเลี่ยงการเสียภาษี อย่างไรก็ตาม ส าหรับการหักภาษี ณ ที่
จ่ายให้ใช้อัตราค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนที่ปรับปรุงใหม่ได้เลย โดยมีการด าเนินการที่ชัดเจน (สัมภาษณ์เชิง
ลึก, รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 1, กันยายน, 2560) ดังนี้  
    (1) การปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 ไม่เกิน 
100,000 บาท เพิ่มประเภทการหักค่าใช้จ่ายส าหรับค่าความนิยม (Goodwill) หรือสิทธิอย่างอ่ืน 
    (2) การปรับปรุงค่าลดหย่อนส่วนตัว เพ่ิมเป็น 60,000 บาท ค่า
ลดหย่อนส าหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้เพ่ิมเป็น 60,000 บาท ค่าลดหย่อนส าหรับบุตรเพ่ิมเป็นคนละ 
30,000 บาท และไม่จ ากัดจ านวนบุตร 
    (3) ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
    โดยสามารถอธิบายตามตารางที่ 5.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรับปีภาษี 2560 ซ่ึงเป็นอัตราภาษีในแต่ละข้ันรายได้ของผู้มีเงินได้ที่พึงช าระภาษีที่ถูกต้อง  
 
ตารางท่ี 5.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับปีภาษี 2560 
 

 
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
          *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 470) พ.ศ. 2551 ส าหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ขั้นเงินได้สุทธิ 
ตั้งแต่ (บาท) 

เงินได้สุทธิจ านวน
สูงสุดของข้ัน 

อัตรา
ภาษี 

ภาษีสูงสุดในแต่
ละข้ันเงินได้ 

ภาษีสะสม
สูงสุด 

0 – 150,000   150,000  5  ยกเว้น*           0 
เกิน 150,000 – 300,000   150,000  5   7,500     7,500 
เกิน 300,000 – 500,000   200,000 10  20,000    27,500 
เกิน 500,000 – 750,000   250,000 15  37,500    65,000 
เกิน 750,000 – 1,000,000   250,000 20  50,000   115,000 
เกิน 1,000,000 – 2,000,000 1,000,000 25 250,000   365,000 
เกิน 2,000,000 – 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000 
เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป  35   
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    (4) เพ่ิมเกณฑ์เงินได้ขั้นต่ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้ 
     (4.1) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) 
เพียงประเภทเดียว หากผู้มีเงินได้มีสถานะโสด ต้องยื่นแบบเงินได้เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่
ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรสต้องยื่นแบบเงินได้ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปี
ภาษีท่ีล่วงมาแล้วเกิน 220,000 บาท 
     (4.2) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) 
และมีเงินได้ประเภทอ่ืนด้วยหรือมีเฉพาะเงินได้ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน หากผู้มี
เงินได้เป็นโสด ต้องยื่นแบบเงินได้เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท หาก
ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส ต้องยื่นแบบเงินได้เม่ือมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท 
   3) นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
กับประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับ 
   การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น มีประโยชน์
ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก โดยประชาชนที่มีรายได้แต่ไม่ต้องเสียภาษีย่อมมีผลดี ตัวอย่างเช่น รายได้
ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และรายได้ประเภทอ่ืนที่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ส าหรับ
ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียภาษี คือ พนักงานประจ าที่โสด ไม่มีสิทธิลดหย่อนอ่ืนใด 
และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 310,000 บาท (คิดเป็นเงินเดือนประมาณ 25,833 บาท) จะได้รับสิทธิไม่ต้อง
เสียภาษีจากการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนของนโยบายนี้เช่นเดียวกัน แต่ส าหรับประชาชนผู้
มีรายได้และต้องเสียภาษี ส าหรับพนักงานประจ าที่มีคู่สมรสและบุตรที่ต้องเลี้ยงดู ก็จะได้รับ
ผลประโยชน์ในการลดอัตราภาษจีากการปรับปรุงโครงสร้างภาษ ีและส าหรับคนทีมี่เงินได้สุทธิเกนิ 4 ล้าน
บาท (Highest income) ซึ่งสิทธิประโยชน์ข้อนี้จะท าให้ลดจ านวนเงินภาษีที่คนกลุ่มนี้ต้องจ่ายได้
มากกว่าคนอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินภาษีที่ลดลงสูงสุดของคนกลุ่มนี้ คือ 50,000 บาท (สัมภาษณ์เชิงลึก, รอง
อธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
   การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนของผู้เสียภาษีมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับค่าครองชีพในปัจจุบันยิ่งขึ้น ส่งผลให้บรรเทาภาระภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้เสียภาษี
ทุกรายจะมีภาระภาษีลดลง อันจะท าให้มีเงินออมหรือสามารถน าไปจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ และสามารถน าไปใช้จ่ายหรือบริโภคซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจประเทศโดยรวม การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น จะส่งผล
ให้รายได้ภาษีที่จะจัดเก็บลดลงประมาณ 28,000 ล้านบาท แต่จะท าให้ประชาชนมีรายได้ไปเพ่ือการ
จับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นท าให้ พ.ศ. 2560 GDP จะปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5,149 ล้านบาท และเศรษฐกิจ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.02 ทั้งนี้ สภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับ
อานิสงส์จากการปรับตัวเพ่ิมของ GDP ใน พ.ศ. 2560 ดังกล่าวด้วย ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้าง
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อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นจะท าให้ระบบภาษีมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ท าให้ลดความเหลื่อมล้ ากันในโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
 
ตารางท่ี 5.2 อัตราการหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2560 
 

ประเภทเงินได้ หักค่าใช้จ่าย 
1. เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง  50% ไม่เกิน 100,000 บาท 

หากมีเงินได้ประเภทท่ี 1 และ 2 ให้น าเงิน
ได้ทั้ง 2 ประเภท 

รวมกันแต่หักไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 

2. เงินได้จากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับท างานให้ 
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ 

3. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอ่ืน 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง 
4. ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ หักค่าใช้จ่ายไมไ่ด ้
5. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญา
ซื้อขายเงินผ่อน 
    - บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ 
    - ที่ดินท่ีใช้ในการเกษตร 
    - ที่ดินท่ีมิได้ใช้ในการเกษตร 
    - ยานพาหนะ 
    - ทรัพย์สินอื่น 

 
ตามจริงหรืออัตราเหมา 

30% 
20% 
15% 
30% 
10% 

6. วิชาชีพอิสระ 
    - ประกอบโรคศิลปะ 
    - กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม 

ตามจริงหรืออัตราเหมา 
60% 
30% 

7. รับเหมาก่อสร้าง ตามจริงหรืออัตราเหมา 60% 
8. รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7*  ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60% 

 
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. * ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 
 
   4) นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
กับความเป็นธรรมต่อการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
   นโยบายของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
นั้น คือ ทางเลือกส าคัญที่จะช่วยน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง ด้วยโครงสร้างภาษีของประเทศไทยในปัจจุบันมีสัดส่วนภาษีทางอ้อม
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ค่อนข้างสูงและมีอัตราที่แท้จริงในลักษณะถดถอย ซึ่งหมายความว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลับต้องแบก
รับภาระภาษีมากกว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคง
กระจายตัวอยู่ในมือคนที่มีรายได้น้อยเป็นส่วนน้อย ซึ่งการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชน
ควรอาศัยการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ โดยเน้นการจัดเก็บภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีจากฐานเงินได้ 
และฐานทรัพย์สินให้มากข้ึน ในส่วนของภาษีเงินได้นั้น ฐานภาษีเงินได้ที่วัดการเก็บภาษีจากเงินได้ของ
บุคคลถือว่าเป็นเครื่องชี้วัดที่แสดงถึงฐานะ และความสามารถทางเศรษฐกิจของบุคคลในการที่จะเสีย
ภาษีที่ดีที่สุด เนื่องจากรายได้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงระดับอ านาจและพฤติกรรมในการบริโภค การออม 
และการลงทุนของแต่ละบุคคลได้ค่อนข้างชัดเจน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การเก็บภาษีจากฐานเงินได้
สามารถสะท้อนผลในด้านการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้  ยังมีบทบาทในการช่วยรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง (สัมภาษณ์เชิงลึก, รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 2, 
กันยายน, 2560) 
   ปัญหาความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกับประชาชนผู้มีรายได้
น้อยมีมาอย่างยาวนาน การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุง
ความล้าสมัยของตัวบทกฎหมายในอดีต ให้ทันยุคสมัยในทุกมิติ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อการ
กระจายรายได้ของผู้ที่ต้องเสียภาษีอย่างทั่วถึงโดย 
    4.1) ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้มีรายได้น้อยจะมีเงินเหลือเพ่ือจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งเสริมให้
ประชาชนสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างมูลค่า และเป็นทรัพย์สินทางปัญญามากข้ึน  
    4.2) ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อนเพ่ิมขึ้น ท าให้บรรเทาภาระภาษี
แก่ผู้มีเงินได้ทุกคน ผู้มีภาระค่าใช้จ่ายของภรรยา และบุตรสามารถหักค่าลดหย่อนได้เพ่ิมมากขึ้น เกิด
การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
    4.3) ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    4.4) ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้ข้ันต่ า ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
   อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีในครั้งนี้ ขั้นเงินได้สู งสุด         
4 ล้านบาท มีการบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ซึ่งไม่มีการปรับมาเป็นระยะเวลานานรวม 25 ปี และ
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีการปรับลดอัตราจากร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ตั้งแต่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2556 ท าให้การเสียภาษีในรูปของนิติบุคคลอยู่ที่อัตราร้อยละ 28 (อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย
ละ 20 และหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผลร้อยละ 10) ส าหรับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้อัตรา
ก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 ซึ่งท าให้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา       
มีโครงสร้างอัตราภาษีที่เหลื่อมล้ ากัน เมื่อได้ค านวณอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate: ETR) 
ของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว พบว่า เฉพาะผู้ที่มีเงินได้เกินกว่า 5 ล้านบาทมี ETR ในอัตรา
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ร้อยละ 30 ซึ่งสูงกว่าภาษีนิติบุคคลที่ร้อยละ 28 เพ่ือให้ภาระภาษีระหว่างการลงทุนในรูปแบบของนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดามีความใกล้เคียงกัน จึงได้เพ่ิมช่วงเงินได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จาก        
4 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาทเพ่ือให้ ETR ของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ าลงเหลือร้อยละ 29 ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับนิติบุคคล (สัมภาษณ์เชิงลึก, รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
   5) ประสิทธิภาพของนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
โดยรวมนั้น ถือเป็นการช่วยเหลือผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับความเป็นธรรมมาก
ขึ้น โดยการให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในส่วนต่าง ๆ ได้เพ่ิมขึ้นให้สอดคล้องกับความเป็นสภาพ
เศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการวางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศให้มี
การเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ในการกระตุ้นเศรษฐกิจท าให้ผู้มีรายได้เสียภาษีน้อยลง 
ท าให้มีรายได้คงเหลือมากขึ้นที่สามารถจะมาใช้จับจ่ายใช้สอยท าให้มีปริมาณเงินเข้ามาในภาค
เศรษฐกิจมากขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น อาจใช้ส่วนของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจาก
การเสียภาษีน้อยลงมาลงทุนในตลาดหุ้นเพ่ิมขึ้นถือเป็นผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจ การปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ได้ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์
ช่วยให้ประชาชนมีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพ่ิมการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เพ่ือบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้ทุกคน และปรับปรุง
บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, รองอธิบดี
กรมสรรพากร คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้นส าหรับผู้บริหารระดับสูง
ส่วนกลาง ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในส่วนของบริบทของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ สภาพปัญหา
ของภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ท าให้เกิดความจ าเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีในครั้งนี้นั้น เนื่องจาก
ประชาชนในประเทศมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และอัตราค่าครองชีพโดยรวมนั้นสูงขึ้น ท าให้ต้องเกิด
การปรับฐานภาษีให้กว้างขึ้นเพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความชัดเจนใน
การก าหนดนโยบายเพ่ือให้ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และสร้างความ
เป็นธรรมต่อการกระจายรายได้ต่อประเทศไทยให้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดของหัวข้อที่ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ตามภาพท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.3 
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ภาพที่ 5.1 หัวข้อในการสัมภาษณ์ในระดับบริบทของนโยบาย 
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ตารางท่ี 5.3 สรุปประเด็นระดับบริบทของนโยบาย 
 

ระดับบริบทของนโยบาย ระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
1) สภาพปัญหาของเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน 

เนื่องจากประชาชนในประเทศมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และอัตราค่าครอง
ชีพโดยรวมนั้นสูงขึ้น ท าให้ต้องเกิดการปรับฐานภาษีให้กว้างขึ้นเพื่อสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 

2) ความชัดเจนการน านโยบาย
ไปปฏิบัต ิ

มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายที่ประชาชนสามารถท าความเข้าใจของ
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ผลประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับในการก าหนดนโยบาย 

มีการสร้างนโยบายการยกเว้นภาษีที่ เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในสังคม ท าให้
ผลประโยชน์ตกอยู่กับทุกครัวเรือนในประเทศไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

4) ความเป็นธรรมของนโยบาย
ในการจัดเก็บภาษี 

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมต่อการปรับฐานภาษีที่ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการเสียภาษีในแต่ละชั้นรายได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

5) การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
  5.2.1.2 ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
   1) ความเพียงพอของงบประมาณของนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะท าให้การจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากรลดลง เนื่องจากภาระการเสียภาษีของผู้เสียภาษีน้อยลง แต่ก็คาดหวังว่าผู้เสียภาษี
จะน าเงินได้ส่วนที่จ่ายน้อยลงไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากผู้เสียภาษีรู้สึกว่ามี
รายได้มากขึ้นรัฐก็จะมีรายได้มากขึ้นจากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้เสียภาษีน าไปใช้สอย ซึ่งการปรับปรุงใน
ครั้งนี้ไม่มีการใช้งบประมาณแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านผลกระทบของภาครัฐแล้ว 
ได้ประเมินด้านภาษีจะสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี เพิ่มค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนท า
ให้รัฐจัดเก็บรายได้ลดลงประมาณ 32,000 ล้านบาท จากปัจจุบันภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคิดเป็นร้อย
ละ 17 ภาษีนิติบุคคลร้อยละ 32 ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 41 ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3 ภาษีธุรกิจ
ปิโตรเลียมร้อยละ 5 และอ่ืน ๆ ในทางกลับกัน จะเป็นผลประโยชน์ทางภาคเอกชนและประชาชนที่จะ
ได้รับเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะท าให้มีเงินออมหรือบริโภคเพ่ิมขึ้นอันเป็นผลดีต่อประเทศโดยรวม (สัมภาษณ์เชิง
ลึก, ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี, กันยายน, 2560) 
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   อย่างไรก็ตาม ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดสรรตามนโยบายของ
การปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 
และมีความเห็นว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้ (1) วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548) ที่ได้ท าการศึกษา 
เรื่องการบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ : หลักการและแนวปฏิบัติส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นการกล่าวถึง การบริหารภาษีอากรให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณแต่ละ
ประเภทที่ ถูกจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ ดี (Principle of taxation)                      
(2) ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2559) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่องความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ใน
ประเทศไทย เป็นการกล่าวถึง ปัญหาของการกระจายรายได้ของประเทศ ตามชั้นรายได้ต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาระหว่างชั้นที่มีรายได้น้อย กับชั้นที่มีรายได้สูงสุด เป็นต้น ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาผ่านทางนโยบายต่าง ๆ ที่ขาดประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง 
และ (3) ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2560) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่องปัญหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
แนวทางการปฏิรูป เป็นการกล่าวถึง จุดอ่อนของกฎหมายและระเบียบทางการคลัง การหลีกเลี่ยง
ภาษี โดยการรายงานรายได้ต่ ากว่าจริงหรือไม่ครบถ้วน และการปรับระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมต่อทุกภาคส่วนในสังคม เป็นต้น 
   2) ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรในการจัดเก็บภาษีของนโยบายใน
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
   ปัจจุบันกรมสรรพากรมีบุคลากรค่อนข้างจ ากัดเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มี
อยู่ในปัจจุบัน แต่การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ในช่วงแรกผู้เสียภาษียัง
เป็นกลุ่มเดิมอยู่ อีกทั้งกรมสรรพากรได้ผลักดันให้ผู้เสียภาษียื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วน
ช่วยให้กรมสรรพากรสามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากผลการจัดเก็บ
ภาษีประเภทอ่ืน เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพ่ิมขึ้น กรมสรรพากรก็มีความจ าเป็นต้องขออัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานภายในกรมสรรพากร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานตามจ านวนการ
ขยายตัวของอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และภาระงานในการจัดเก็บภาษีอากรในแต่ละท้องที่ แม้อัตราก าลัง
ของเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กรมสรรพากรสามารถบริหารอัตราก าลังตามความ
เหมาะสมให้เพียงพอต่อการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีระบบงานให้บริการผู้เสียภาษีในการ
ยื่นแบบแสดงรายการทั้ง  ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา (อ าเภอ) การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ทาง Internet “www.rd.go.th” หรือทางสมาร์ทโฟน “rd smart tax” ท าให้ภาระของบุคลากร
ลดน้อยลง (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี, กันยายน, 2560) 
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   3) ความเหมาะสมของความทันสมัยของเทคโนโลยีต่อนโยบายในการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   กรมสรรพากรได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยมาใช้ใน
การบริหารจัดเก็บภาษี ในการน าเข้าของระบบข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายใน เพ่ิมศักยภาพในการให้บริการแบบเชิงรุก สร้างบริการที่ดี เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการประชาชน มีการเผยแพร่ความรู้ทางภาษีอากรแบบออนไลน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
อ้างอิง มีการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการเพ่ิมช่องทางการ
ช าระภาษีที่หลากหลายเทียบเท่ากับภาคธุรกิจเอกชน เช่น ATM Internet, Internet Banking, Mobile 
application-easyBills, E-payment, Bank Counter ของธนาคารและหน่วยรับช าระธุรกิจอ่ืน ๆ เป็น
การเพ่ิมจุดบริการรับช าระภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และ
ปัจจุบันมีการรับช าระภาษีด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่าง ๆ  
   ปัจจุบันกรมสรรพากรมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมรองรับการให้บริการในการ
ปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ ทั้งในการสื่อสารทางเดียว (website: www.rd.go.th) and (RD intelligence 
center: 1161) สร้างความรับรู้และเข้าใจให้ผู้เสียภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทาง Internet 
หรือทางสมาร์ทโฟน “rd smart tax” การให้บริการคืนเงินภาษีโดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เป็นต้น 
ความเหมาะสม ความจ าเป็น และความส าคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดเก็บภาษี และการ
ให้บริการผู้เสียภาษีในปัจจุบันและในอนาคตนั้น ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมานั้นมีความ
จ าเป็นอย่างมาก เนื่องจาก มีความรวดเร็วในการประมวลผล ความสามารถในการเก็บข้อมูล การส่ง
ข้อมูล และความเที่ยงตรงแม่นย าของข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
สอดรับกับนโยบายของ “รัฐบาลนวัตกรรมประเทศไทย 4.0” (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้อ านวยการส านัก
วิชาการแผนภาษี, กันยายน, 2560) 
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ตารางท่ี 5.4 อัตราก าลังส านักงานสรรพากรภาค 1-12 
 

 
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
 จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางของ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในส่วนของความเป็นไปได้ของนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ งบประมาณในการบริหาร
จัดเก็บภาษีโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ในครั้งนี้นั้น  มีเพียงพอต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกให้มีการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ โดยจ านวนบุคลากรนั้นมีเพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
น ามาปรับใช้ เช่น การรับช าระภาษีด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
ต่าง ๆ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของหัวข้อที่ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกตามภาพท่ี 5.2 และตารางท่ี 5.5 

สังกัด 
รวมอัตราก าลัง 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งสิ้น 

ส านักงานสรรพากรภาค 1 (กรุงเทพฯ)     220  11  11  20   262 
ส านักงานสรรพากรภาค 2 (กรุงเทพฯ)     202  10   5   2   219 
ส านักงานสรรพากรภาค 3 (กรุงเทพฯ)     203  13  20  16   252 
ส านักงานสรรพากรภาค 4 (นนทบุรี)     128   4   -   3   135 
ส านักงานสรรพากรภาค 5 (ชลบุรี)     138   4   3   3   148 
ส านักงานสรรพากรภาค 6 (นครปฐม)     119   7   3   2   131 
ส านักงานสรรพากรภาค 7 (พิษณุโลก)      89   3   -   4    96 
ส านักงานสรรพากรภาค 8 (เชียงใหม่)      86   5   6   2    99 
ส านักงานสรรพากรภาค 9 (นครราชสีมา)      86   9   1   3    99 
ส านักงานสรรพากรภาค 10 (อุดรธานี)      92   9   4   3   108 
ส านักงานสรรพากรภาค 11 (สุราษฎร์ธานี)      86   4   -   5     95 
ส านักงานสรรพากรภาค 12 (สงขลา)      87   6   1   2     96 
รวม 1,536 85 54 65 1,740 
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ภาพที่ 5.2 หัวข้อในการสัมภาษณ์ในระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
  
 ดังนั้น การวิเคราะห์ทั้งด้านของบริบทนโยบาย และความเป็นไปได้ของนโยบายจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารระดับสูง ส่วนกลาง ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลังนั้น ท าให้ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ว่า สภาพแวดล้อมสังคม การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และ
อัตราค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของประชาชน เป็นปัจจัยหลักต่อการ
ก าหนดนโยบายปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เนื่องจาก ปัจจุบันสภาวะ
การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ าทางรายได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็นการสะท้อนระดับ
ความยากจนของประเทศที่เพ่ิมขึ้น แม้จะมีการกระตุ้นจากภาครัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนออกมาใช้เงิน
มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ได้ท าให้ระดับความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้ลดลง ฉะนั้น การที่กรมสรรพากรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านขององค์กรในส่วน
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ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีในการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่สะดวกรวดเร็วขึ้น หรือการปรับลดค่า
ลดหย่อนและค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น และประหยัด
งบประมาณขององค์กร เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าเงินได้จากที่ต้องภาษีนั้นไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 5.5 สรุปประเด็นระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
 

ระดับความเป็นไปได้          
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1)  ค ว าม เพี ย งพ อ ใน ก า ร
จัดสรรงบประมาณ 

งบประมาณในการบริหารจัดเก็บภาษีโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ
ใหม่ในครั้งนี้น้ัน มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

2) ความเพียงพอของจ านวน
บุคลากร 

จ านวนบุคลากรนั้นมีเพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับ  และแบ่งภาระงานตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละด้าน 

3) ความเหมาะสมของรูปแบบ
เทคโนโลย ี

สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น ามาปรับใช้ เช่น 
การรับช าระภาษีด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาต่าง ๆ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
 

5.3 ผลการศึกษาสนับสนุน 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษ ี
พ.ศ. 2560 ได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ ในส่วนภูมิภาค ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ทั้ง 
5 ภาค ในประเทศไทย ประกอบด้วย กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) กรมสรรพากรภาค 
5 (จังหวัดชลบุรี) กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) 
และกรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลในการสัมภาษณ์ของระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้ง 5 ภาค สามารถจ าแนก
ประเด็นที่ส าคัญได ้ดังนี้ 
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5.3.1 กรมสรรพากรภาค 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
เชิงของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ของการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถแยกประเภทออกเป็นในระดับกระบวนการของ
นโยบาย และระดับผลงานของนโยบาย ได้แก่ 
  5.3.1.1 ระดับกระบวนการของนโยบาย 
   1) ความชัดเจนในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560  
   การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
ยังคงใช้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความชัดเจนมากและเพียงพอที่
ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากจ านวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดามีเป็นจ านวนมาก การบริหารจัดการจึงได้แบ่งรายผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป เช่น 
กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กลุ่มที่ 2 บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้แต่
ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และกลุ่มที่ 3 บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ แต่ยังไม่ได้อยู่ในระบบการ
จัดเก็บของการจัดเก็บภาษี เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 1, กันยายน, 2560) 
   2) ปัญหาของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   การหักค่าใช้จ่ายให้ลดลงเหลือจ านวนร้อยละ 60 ของรายได้ เป็นการบังคับ
ให้ผู้มีเงินได้ต้องหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง กล่าวคือ ต้องท าบัญชีและเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับค่าใช้จ่ายให้พร้อมและถูกต้อง นับเป็นสิ่งที่ผู้มีเงินได้พยายามหลีกเลี่ยงกับการที่ต้องแสดงเงินได้
ตามความเป็นจริง จึงเป็นการยากที่ผู้มีเงินได้จะยอมรับ เนื่องจาก ต้องรับผลกระทบจากภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามมา และท าให้ภาษีของผู้ประกอบการจะสูงขึ้นอย่างมาก ปัญหาที่ตามมา คือ ผู้มีเงินได้จะคืนเงิ น
ได้ให้ต่ าลงหรือน้อยลง เพ่ือให้เงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วใกล้เคียงกับปีก่อน เป็นภาระหนักของ
เจ้าหน้าที่ที่จะติดตามและตรวจสอบ เพ่ือไม่ให้เงินได้ลดต่ าลงจากปีก่อนหรือผู้มีเงินได้ตอบความเป็น
จริงให้มากขึ้น จึงท าให้เจ้าหน้าที่ต้องน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือสร้างความ
แม่นย าและเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
กับภาระที่ผู้เสียภาษีทางตรงนั้น ท าให้ภาระในการเสียภาษีส าหรับเงินได้พึงประเมินบางประเภทตาม
มาตรา 40 ลดลง ท าให้ผู้เสียภาษีมีปริมาณเงินสดคงเหลือเพ่ิมขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 1, 
กันยายน, 2560) เช่น  
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    (1) มีการก าหนดให้มีการหักค่าลดหย่อนบางรายการที่เพ่ิมขึ้นจาก
โครงสร้างภาษีแบบเดิม เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีส าหรับโครงสร้างภาษีแบบใหม่ 
    (2) เงินได้พึงประเมินบางประเภทก าหนดให้มีการหักค่าใช้จ่ายได้
เพ่ิมขึ้น และเงินได้พึงประเมินบางประเภทได้ก าหนดให้มีการหักค่าใช้จ่ายลดลงเหลือร้อยละ 60 ซึ่ง
กรณีนี้หากผู้มีเงินได้มีค่าใช้จ่ายมากกว่าอัตราร้อยละ 60 ยังคงสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็น
จริงตามพยานเอกสารที่มีอยู่ แต่ต้องมีการจัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารหลักฐานพร้อมให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้อย่างเสมอท่ีมีการเรียกเก็บภาษี 
   3) ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีส าหรับการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   โครงสร้างอัตราภาษีก้าวหน้ารูปแบบขั้นบันไดมีความถ่ีขึ้น รวมทั้งอัตราภาษี
ลดลง หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดยรวมนั้น จะมีปัญหาอยู่บ้าง
แต่ไม่มากนัก ส าหรับกลุ่มผู้เสียภาษีที่มีเงินได้บางประเภทที่ก าหนดให้อัตราค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ        
ร้อยละ 60 และกลุ่มผู้เสียภาษีที่ต้องการหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ดังนั้น การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวยังคงอยู่ที่การท าความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เสียภาษีในกลุ่มดังกล่าวทราบตั้งแต่
ต้น ซึ่งทางกรมสรรพากรได้จัดท าไปในระดับหนึ่ง และก าลังด าเนินการเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
รวมถึงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากรด้วยเช่นกัน และผลสุดท้ายจะเป็นการเสริมสร้างความ
สมัครใจในการเสียภาษีให้กับผู้เสียภาษีโดยทั่วไป อันจะเป็นการรักษาฐานภาษีอย่างยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   ระบบฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันนั้นยังไม่สมบูรณ์ มีผู้หลบ
เลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวนมาก เช่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร การรับจ้าง
ทั่วไป การขนส่งต่าง ๆ หรือแม้กระท่ัง กิจการซื้อขายของผ่านระบบออนไลน์ ในปัจจุบันมีการเสียภาษี
ที่น้อยลงหรือไม่มีการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรเลย จะเห็นได้ว่าวิธีการแก้ไข คือ การให้ผู้เสียภาษี
ตระหนักและรับรู้ของผลในการที่ไม่เสียภาษี โดยกรมสรรพากรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 1, กันยายน, 2560) 
   4) ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   ทักษะของเจ้าหน้าที่เพียงพอในระดับหนึ่ง อาจจะไม่สูงมากนักแต่สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามที่กรมสรรพากรก าหนด 
ดังนั้น การท างานของเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งรีบให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จึงต้องการเพียงให้งานเสร็จแต่อาจจะไม่ส าเร็จ จะเรียกว่ามีทักษะการท างานหรือไม่นั้น 
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อาจจะมีทักษะแต่ไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน หรืออาจไม่มีจึงไม่สามารถน าทักษะมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยสรรพากรภาค 1 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   5) การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานที่ได้มอบหมาย 
   กรมสรรพากรได้มีการฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
ปี ในด้านความรู้ เจ้าหน้าที่ย่อมมีอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีอากรของเจ้าหน้าที่
คงไม่ได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว จะต้องใช้ศิลปะการพูดและการแสดงออกในการ
จัดเก็บภาษีอากร การใช้ทักษะนั้นไม่ได้เกิดจากความรู้แต่เกิดจาการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างยาวนาน 
ดังนั้น การอบรมในที่นี้จะต้องใช้วิธี On the Job Training จึงจะเหมาะสมมากกว่าการอบรมใน 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยสรรพากรภาค 1 คนที่ 1 , กันยายน, 2560) 
   6) ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษี 
   การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
มีเพียงพอกับภาระงานในการจัดเก็บภาษีอากรในเชิงปริมาณเท่านั้น หากกระทรวงการคลังจัดสรร
งบประมาณในการจัดเก็บภาษีให้เพ่ิมขึ้น และได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเงินตอบแทนพิเศษเฉพาะ
กรณีที่ เจ้าหน้าที่ท างานได้สูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน (KPI) โดยวัดเป็นรายปี ก็จะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเชิงคุณภาพได้มากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุภารกิจได้เกินกว่าเป้าหมายที่ได้รับ  
   อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรไม่ได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะภาษีใดภาษี
หนึ่ง แต่จะให้โดยภาพรวมแล้วแต่สรรพากรพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบในท้องที่ของตนเองจะเน้น
จัดเก็บภาษีประเภทใดประเภทหนึ่ง การจัดสรรงบประมาณได้เน้นค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน หากไม่เพียงพอก็สามารถของจัดสรรเพ่ิมเติมได้ ค่าตอบแทนนี้จะเน้นที่ผลงาน เช่น ออก
ตรวจสภาพกิจการได้ 2 รายต่อ 400 บาท เป็นต้น การด าเนินการจ่ายเงินงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ควรจ่ายเพ่ิมตามภาระงานที่เพ่ิมขึ้นจากการท างานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การปฏิบัติงานที่สูง
กว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ของเป้าหมาย ควรมีการจัดสรรค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นต้น (สัมภาษณ์
เชิงลึก, ผู้ช่วยสรรพากรภาค 1 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
   7) ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงาน 
   ความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรม พ.ศ. 
2560 มีความเหมาะสมกับภาระงานในขณะนี้เพียงแต่จ านวนเงินและจ านวนแบบแสดงรายการภาษี
เท่านั้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการจัดเก็บ



141 
 
ภาษีเชิงคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อประชาชน เทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีอากรของ
กรมสรรพากรเป็นเพียงฐานข้อมูลที่ผู้เสียภาษีหรือผู้ประกอบการอ่ืนเข้ามาในกรมสรรพากร และ
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์การของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้น าข้อมูลจากการ
ซื้อขายจริง ในแต่ละรายการมาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้น ในขั้นนี้จึงถือได้ว่าระบบฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร สามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น หากได้มีการบันทึก
ข้อมูลการซื้อขายจริง จากรายการภาษีซื้อขายของผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือข้อมูลจากการซื้อขายจาก
ธนาคาร จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างเพียงพอ (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วย
สรรพากรภาค 1 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 1 กระทรวงการคลัง ในส่วนระดับกระบวนการของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ กรมสรรพากร
ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ได้อย่างชัดเจน มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่ครอบคลุม และสร้างความเป็นธรรมกับประชาชนผู้มีเงิน
ได้มากขึ้น พร้อมทั้งระบุฐานภาษีที่ชัดเจนตรงตามฐานรายได้ของประชาชนที่ต้องจัดเก็บมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ทักษะของเจ้าหน้านั้นอาจยังไม่เพียงพอต่อภาระงานกับอัตราก าลังที่มีอยู่ จึงต้องมีการ
ได้รับการฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณกับ
ภาระงานที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 5.6 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 1 จังหวัดกรุงเทพฯ) 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) การก าหนดความชัดเจนของ
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี 

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
ยังคงใช้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความ
ชัดเจนมากและเพียงพอที่ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

2) ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการ
จัดเก็บภาษ ี

การหักค่าใช้จ่ายให้ลดลงเหลือจ านวนร้อยละ 60 ของรายได้ เป็นการบังคับ
ให้ผู้มีเงินได้ต้องหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง  นับเป็นสิ่งที่ผู้มี เงินได้
พยายามหลีกเลี่ยงกับการที่ต้องแสดงเงินได้ตามความเป็นจริง จึงเป็นการ
ยากที่ผู้มีเงินได้จะยอมรับ 
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ตารางท่ี 5.6 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 1 จังหวัดกรุงเทพฯ) 
(ต่อ) 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

3) ความชัดเจนในการระบุฐาน
ภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษี 

ระบบฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันน้ันยังไม่สมบูรณ์ มีผู้หลบเลี่ยง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวนมาก 

4) ทักษะของเจ้าหน้าที่กับภาระ
งานที่ได้รับ 

ทักษะของเจ้าหน้าที่เพียงพอในระดับหนึ่ง อาจจะไม่สูงมากนักแต่สามารถ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ 

5) ความเพียงพอในการ
ฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าที ่

กรมสรรพากรได้มีการฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
ปี ในด้านความรู้ เจ้าหน้าที่ย่อมมีอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

6) ความเพียงพอในการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละภูมิภาค 

การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มี
เพียงพอกับภาระงานในการจัดเก็บภาษีอากรในเชิงปริมาณเท่านั้น 

7) ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ในระดับภูมิภาค 

ความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรม พ.ศ. 2560 
มีความเหมาะสมกับภาระงานในขณะนี้เพียงแต่จ านวนเงินและจ านวนแบบ
แสดงรายการภาษีเท่าน้ัน 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 1 จังหวัดกรุงเทพฯ 
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
  5.3.1.2 ระดับผลงานของนโยบาย 
   1) ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งจะผันตัวเองไปเป็นนิติบุคคล เพ่ือลดความเสี่ยง
ไม่ให้ต้องรับผิดในกฎหมายแพ่งและอาญา ดังนั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ลูกหนี้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาลดลง แต่ไม่ได้เป็นจ านวนสูงมากนัก เนื่องจากมีลูกหนี้ภาษีอากรจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบฐานภาษีมาก่อนให้ถูกตรวจสอบมากขึ้น และน าเข้าสู่ระบบท าให้ลูกหนี้ภาษีอากรมีจ านวนมาก
ขึ้นได้ ในทางปฏิบัติเมื่อมีฐานข้อมูลมากข้ึน จะมีจ านวนผู้ประกอบการมากขึ้น เมื่อไม่ได้ปลูกฝังให้รู้จัก
หน้าที่หรือความรับผิดชอบในการเสียภาษีอากรมาก่อนจึงไม่อยากเสียภาษี ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อภาระภาษีทั้งระบบ (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 1, กันยายน, 2560) 
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   2) การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่นั้นการเข้าสู่
ระบบภาษีของประชาชนจะเพ่ิมขึ้น เพราะเสียภาษีน้อยลงจึงเป็นแรงจูงใจที่จะเสียภาษีมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับที่กรมสรรพากรมีการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นการเสริมสร้างความ
สมัครใจในการเสียภาษีให้กับผู้เสียภาษีโดยทั่วไป อันจะเป็นการรักษาฐานภาษีอย่างยั่งยืนและมีการ
ลงทุนในเทคโนโลยีที่ เพ่ิมขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลจะเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้ประชาชนที่มีเงินได้พึง
ประเมินบางประเภทไม่กล้าเสี่ยงที่จะไม่ยอมเสียภาษีอีกต่อไป การจัดเก็บภาษีแบบใหม่นั้นจะมีข้อมูล
ส าหรับการจัดเก็บภาษีมากขึ้น แต่การที่ผู้มีเงินได้จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึนหรือเข้าสู่
ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนเพ่ิมขึ้นหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 1, กันยายน, 2560) ดังนี้ 
    (1) การเกรงกลัวต่อบทบัญญัติทางกฎหมายของประชาชนมีมาก
น้อยเพียงใด หากการรับรู้ของประชาชนจากบทบัญญัติทางกฎหมายน้อยก็ส่งผลต่อการเข้าสู่ระบบ
ภาษีน้อยลงตามไปด้วย การท าให้ประชาชนรับรับรู้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และให้รู้
ถึงโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการเข้าสู่ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือท่ีอาจเรียกว่า 
การหลีกเลี่ยงภาษี จึงท าให้ประชาชนผู้มีเงินได้เกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมายมากข้ึน  
    (2) การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน หากมาตรฐานมีความไม่ชัดเจนในแต่ละท้องที่ การหลีกเลี่ยงภาษีของประชาชนจะ
ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเป็นอย่างมาก  
   3) คดีความทางภาษีที่เกิดขึ้น หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่นั้น คดีความ
ทางภาษีจะลดลงเนื่องจากเสียภาษีน้อยลง จึงเป็นแรงจูงใจที่จะเสียภาษีมากยิ่งขึ้นประกอบกับที่
กรมสรรพากรมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลจะเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้
ประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินบางประเภทไม่กล้าเสี่ยงที่จะไม่ยอมเสียภาษีอีกต่อไป และจะต้อง
ยอมรับต่อพยานเอกสาร ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัด
ภาษอีากรค้าง ภาค 1, กันยายน, 2560) 



 
 

144 

ตารางท่ี 5.7 ผลการเร่งรัด ลดและจ าหน่ายหนี้ภาษีอากร พ.ศ. 2556-2560  
 

 
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560.   

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

หนี้เก่ายกมา 
หนี้เก่าต้ัง

เพ่ิม 
รวมหนี้ค้าง

ทั้งสิ้น 

ผลการเร่งรัด ลดและจ าหน่าย 
หนี้ค้างยก
ไปทั้งสิ้น 

เปรียบเทียบกับหนี้ต้น
ปีเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 
จากปีก่อนร้อยละ 

เร่งรัดได้
เม็ดเงิน 

ลด จ าหน่าย รวมลดหนี้ จ านวนเงิน ร้อยละ 
หนี้

ใหม่ต้ัง
เพ่ิม 

เร่งรัดได้
เม็ดเงิน 

2556 106,906.89 30,859.94 137,766.83 14,833.35 2,532.58 3,480.86 20,846.79 116,920.04 10,013.15   9.37 - - 

2557 116,920.04 38,399.73 155,319.77 12,655.41 4,517.94 3,326.72 20,500.07 134,819.70 17,899.66 15.31 24.43   85.32 

2558 134,819.70 56,181.95 191,001.65 16,504.80 4,378.55 5,358.06 26,241.41 164,760.24 29,940.54 22.21 46.31 129.74 

2559 164,760.24 65,009.72 229,769.96 16,990.78 3,394.44 7,261.20 27,646.42 202,123.54 37,363.30 22.68 15.71 102.16 

2560 202,123.54 98,477.16 300,600.70 24,094.80 6,368.74 3,779.15 34,242.69 266,358.01 64,234.47 31.78 51.48 141.21 
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   4) การหลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 
   การหลีกเลี่ยงภาษีอากรจะเพ่ิมขึ้น หากแต่ว่ากรมสรรพากรเข้มงวดกับการ
บังคับใช้ฎหมายให้มากกว่านี้ อาจจะส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงภาษีน้อยลงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรส าหรับการเปลี่ยนแปลง และการ
เข้มงวดกับบทลงโทษทางกฎหมาย โดยเฉพาะบทลงโทษกฎหมายอาญา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้มี
การเข้มงวดต่อบทบัญญัติทางกฎหมายมากนักเป็นเวลานาน ปัจจัยส าคัญ คือ การสร้างความสัมพันธ์
กับประชาชนผู้มีเงินได้ที่เสียภาษีมากกว่าการเข้มงวดกวดขันในการใช้กฎหมาย (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 1, กันยายน, 2560) 
   5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็น
ธรรมต่อประชาชน  
   ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีไม่ได้เพ่ิมขึ้น กรมสรรพากรไม่ได้เพ่ิมรายจ่ายใน
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีอ่ืนใดเป็นพิเศษ การหักค่าใช้จ่ายแบบให้เป็นเหมาจ่ายไม่
เกินร้อยละ 60 ของรายได้ ไม่มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแต่อย่างใด แต่มุ่งหวังให้
ประชาชนยื่นแบบแสดงรายได้ตามความเป็นจริง ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายเป็นการแบกภาระของประชาชน
เพ่ือเป็นการหลบเลี่ยงรายได้ที่แท้จริง วิธีการนี้เป็นการบังคับโดยปริยายให้หักค่าใช้จ่ายตามความเป็น
จริง โดยต้นทุนในการจัดเก็บภาษีนั้นสามารถแยกรายละเอียดตามตารางที่ 5.8 (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 1, กันยายน, 2560) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.8 ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี 
 

ปี 
รายได้ภาษี
สรรพากร 

งบประมาณ 
จ านวน

ข้าราชการ 
ต้นทุนในการจัดเก็บ
ต่อภาษี 100 บาท 

รายได้จัดเก็บ/ขรก. 
1 คน (ล้านบาท) 

2555 1,617,294 8,046 18,479 0.50 87.52 
2556 1,764,707 8,156 18,391 0.46 95.95 
2557 1,729,819 8,982 18,290 0.52 94.58 
2558 1,729,203 9,147 18,112 0.52 95.47 
2559 1,757,851 9,627  0.55  
2560 1,865,600 9,679  0.52  

 
แหล่งที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
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  จากตารางที่ 5.8 ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี พบว่า ต้นทุนของ พ.ศ. 2560 มีการ
ประมาณการว่าจะต่ าลงจาก พ.ศ. 2559 จากเดิม 0.55 เป็น 0.52 เพ่ือสอดรับการการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่เกิดขึ้น 
   6) ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560  
   ระบบการหักต้นทุนร้อยละ 60 ของรายได้ไม่ได้เป็นกลาง ไม่ได้สอดคล้อง
กับต้นทุนที่แท้จริง ไม่มีธุรกิจจ านวนมากท่ีก าไรเกินร้อยละ 40 กล่าวคือ ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนผู้มี
เงินได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา แต่ต้องการให้หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง หากยังมีระบบการหัก
ค่าใช้จ่ายแบบเหมาเป็นจ านวนมาก จะท าให้ประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีลดต่ าลง ความเป็น
ธรรมในการจัดเก็บขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สรรพากรมีความเป็นกลางมากน้อยเพียงใด เข้มงวดกับผู้มีเงิน
ได้สม่ าเสมอหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะท าให้ผู้มีเงินได้กล้าเสี่ยงที่จะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาต่อไป 
เพราะตรวจสอบได้ยากกว่า เมื่อผู้มีเงินได้ยื่นเงินได้ตามความเป็นจริงทุกรายหรือเพ่ิมข้ึนก็แสดงให้เห็น
ว่าระบบมีความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและ
ประเมินผล ภาค 1, กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 1 กระทรวงการคลัง ในส่วนของระดับผลงานของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ การจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ในครั้งนี้ จะท าให้ลูกหนี้ทางภาษีลดลง เนื่องจากมีการเสียภาษีลดลงและ
จ านวนลูกหนี้ภาษีแต่เดิมนั้นไม่ได้มีการเพ่ิมขึ้น การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนจะเพ่ิมข้ึนเพราะผู้มี
เงินได้ไม่ต้องจ่ายภาษีเพ่ิมขึ้นเหมือนกับโครงสร้างภาษีแบบเก่า อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ได้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากขึ้น ประกอบกับการเสียภาษีที่น้อยลงจึงส่งผลท าให้คดีความทางภาษี
และการหลีกเลี่ยงภาษีลดลง ดังนั้น ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีจะต้องปรับตัวลดลงจากโครงสร้างแบบเก่า
เพ่ือเพ่ิมความเป็นกลางในการจัดเก็บส าหรับโครงสร้างภาษีแบบใหม่ให้กับประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคน 
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ตารางท่ี 5.9 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 1 จังหวัดกรุงเทพฯ) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) ป ริมาณลูกหนี้ ในระบบ
ภาษี 

ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งจะผันตัวเองไปเป็นนิติบุคคล จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ลูกหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลง แต่ไม่ได้เป็นจ านวนสูงมากนัก 

2) การเข้าสู่ระบบภาษีของ
ประชาชน 

หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่นั้นการเข้าสู่ระบบ
ภาษีของประชาชนจะเพิ่มขึ้น เพราะเสียภาษีน้อยลงจึงเป็นแรงจูงใจที่จะเสียภาษี
มากยิ่งข้ึน 

3) คดีความทางภาษ ี คดีความทางภาษีจะลดลงเนื่องจากเสียภาษีน้อยลง จึงเป็นแรงจูงใจที่จะเสียภาษี
มากยิ่งข้ึนประกอบกับที่กรมสรรพากรมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

4) การหลีกเลี่ยงในการ
จัดเก็บภาษีของประชาชน 

การหลีกเลี่ยงภาษีอากรจะเพิ่มขึ้น หากแต่ว่ากรมสรรพากรเข้มงวดกับการบังคับ
ใช้ฎหมายให้มากกว่านี้ อาจจะส่งผลต่อการหลกีเลี่ยงภาษีน้อยลงซึ่งเป็นพฤตกิรรม
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง 

5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีไม่ได้เพิ่มขึ้น กรมสรรพากรไม่ได้เพิ่มรายจ่ายในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีอ่ืนใดเป็นพิเศษ 

6) ความเป็นกลางของการ
จัดเก็บภาษ ี

ความเป็นธรรมในการจัดเก็บขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สรรพากรมีความเป็นกลางมาก
น้อยเพียงใด เข้มงวดกับผู้มีเงินได้สม่ าเสมอหรือไม่ 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 1 จังหวัดกรุงเทพฯ
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 

5.3.2 กรมสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงของการ
น านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถแยกประเภทออกเป็นในระดับกระบวนการของนโยบาย และ
ระดับผลงานของนโยบาย ได้แก่ 
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  5.3.2.1 ระดับกระบวนการของนโยบาย 
   1) ความชัดเจนในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   กรมสรรพากรมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาไว้ชัดเจน เช่น ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา ท าหน้าที่
รับช าระภาษีจากประชาชนที่มายื่นแบบแสดงรายการทางภาษี และรวมถึงการบริการยื่นแบบช าระ
ภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานของกรมสรรพากรจะ
มีระบบประมวลผลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีฝ่ายดูแลภาษีมากลั่นกรองให้เกิด
ความถูกต้อง และมี เจ้าหน้าที่คืนภาษีกรณีที่ผู้ เสียภาษีช าระภาษีที่ เกินกว่าที่ มีหน้าที่ต้องเสียซึ่ง
กรมสรรพากรได้แบ่งส่วนจัดเก็บภาษี คือ ทีมก ากับดูแลตามประเภทเงินได้ ซึ่งประกอบด้วยทีมก ากับ
ดูแล ทีมงานซึ่งดูแลประเภทบุคคลธรรมดา ดังนั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีแบบประเมิน
ตนเอง เช่น ผู้มีเงินได้หรือเงินเดือน เมื่อถึงก าหนดเวลาก็ต้องน ารายได้ทั้งหมดรวมค านวณเพ่ือท าการ
เสียภาษีให้กับกรมสรรพากรตามช่องทางที่ตนเองสะดวก เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 5, 
กันยายน, 2560) 
   2) ปัญหาของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
อัตราภาษีและเพ่ิมจ านวนค่าลดหย่อนให้มากกว่าเดิมอาจจะมีปัญหาด้านจ านวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้
น้อยลง ซึ่งการท างานของคณะท างานทางภาษีของกรมสรรพากรได้มีการกลั่นกรองความคิดโดย
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้ได้หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการจัดเก็บภาษีกับผู้มีเงินได้มากที่สุด และ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ของประชาชน ตาม
บทบัญญัติตามกฎหมายที่ชัดเจน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงสามารถน านโยบายตาม
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติให้ เป็นระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามกระบวนการของนโยบายที่ก าหนดขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก , 
สรรพากรภาค 5, กันยายน, 2560) 
   3) ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีส าหรับการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการระบุฐานภาษีที่
ชัดเจน และปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในอัตราการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่เป็นธรรมมากขึ้น ฐาน
ภาษีที่ใช้เป็นการประเมินสุทธิทางภาษีที่ให้เกิดคุณภาพของการจัดเก็บ มีการก าหนดขั้นต่ าของเงินได้
ที่ต้องช าระภาษี ประเภทของเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีและข้อยกเว้นส าหรับคนที่ไม่ต้องเสียภาษี เช่น คนที่



149 
 
มีเงินได้ไม่ถึง 26,000 บาทต่อเดือน ไม่ต้องเสียภาษี เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 5, 
กันยายน, 2560) 
   4) ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ พ.ศ. 2560 นั้น เจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพากรมีทักษะเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากกฎหมายภาษีมีความสลับซับซ้อน และยาก
ต่อการท าความเข้าใจและมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตลอดเวลา จึงต้องมีการเสริมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเสริมสร้างประสบการณ์ และความช านาญในการท างานที่มีการอบรมกฎหมาย        
ใหม่ ๆ อยู่อย่างเสมอ (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 5 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   5) การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานที่ได้มอบหมาย 
   การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ส าหรับภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 มีไม่เพียงพอเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจ ากัดทั้งทางด้านงบประมาณ ด้านภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ และก่อนที่กรมสรรพากรจะประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บ ได้มี
การทบกวนกระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ของนโยบาย ว่าจะต้องวิเคราะห์และคาดการณ์ตัวเลข
งบประมาณก่อน ๆ เพราะเป็นเรื่องส าคัญของประเทศต่อการบริหารงานตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 5 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   6) ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษี 
   การจัดสรรงบประมาณมีเพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ หรือการ
กระบวนการจัดเก็บภาษี แต่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่จัดเก็บ
ภาษีอ่ืน ๆ เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ที่มีเงินรางวัลตอบแทนให้ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่
กรมสรรพากรไม่มีรางวัลในการจัดเก็บภาษีกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบการท าการหลีกเลี่ยงภาษีหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 มีเพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับในแต่ละภารกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาครั้งล่าสุด แต่การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีในอนาคตก็ต้องมีการเพ่ิมเงินงบประมาณ
ที่มากข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นตามระบบเศรษฐกิจ และผู้เข้าสู่ระบบภาษีที่มาก
ขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 5 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
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   7) ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงาน  
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่น ามาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของแต่ละพ้ืนที่แต่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อผู้เสียภาษีที่มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยด้วย เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การช าระภาษีออนไลน์ผ่านบัตร
เครดิตที่ท าให้ประชาชนผู้มีเงินได้ที่ต้องช าระภาษีสะดวกมากขึ้น เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วย
กรมสรรพากรภาค 5 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้นส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 5 กระทรวงการคลัง ในส่วนระดับกระบวนการของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ การจัดสรร
งบประมาณต่าง ๆ มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ยังขาดแรงจูงใจในการท างานในเรื่อง
ของค่าตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งสะท้อนไปยังการฝึกอบรมและทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ได้รั บการอบรม
อย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ไดป้ระยุกต์ใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวกยิ่งขึ้น  
 
ตารางท่ี 5.10 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี) 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) การก าหนดความชัดเจน
ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษ ี

กรมสรรพากรมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้
ชัดเจน เช่น ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
ท าหน้าที่รับช าระภาษีจากประชาชนท่ีมายื่นแบบแสดงรายการทางภาษี 

2) ปัญหาของหลักเกณฑ์ใน
การจัดเก็บภาษี 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตรา
ภาษีและเพิ่มจ านวนค่าลดหย่อนให้มากกว่าเดิมอาจจะมีปัญหาด้านจ านวนเงิน
ภาษีที่จัดเก็บได้น้อยลง 

3) ความชัดเจนในการระบุ
ฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษี 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการระบุฐานภาษีที่ชัดเจน และ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑใ์นอัตราการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหยอ่นที่เป็นธรรมมากขึน้ 

4) ทักษะของเจ้าหน้าที่กับ
ภาระงานที่ได้รับ 

เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรมีทักษะเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากกฎหมาย
ภาษีมีความสลับซับซ้อน และยากต่อการท าความเข้าใจและมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 5.10 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี) (ต่อ) 

 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

5) ความ เพี ย งพ อ ในการ
ฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าที ่

การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 มีไม่เพียงพอเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจ ากัดทั้งทางด้านงบประมาณ ด้าน
ภาระงานของเจ้าหน้าท่ี 

6) ความเพียงพอในการ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละ
ภูมิภาค 

การจัดสรรงบประมาณมี เพี ยงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  หรือการ
กระบวนการจัดเก็บภาษี แต่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานท่ีจัดเก็บภาษีอ่ืน ๆ เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ฯลฯ 

7) ความทันสมัยของ
เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่
น ามาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของแต่ละพื้นที่แต่ต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
  5.3.2.2 ระดับผลงานของนโยบาย 
   1) ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   ลูกหนี้ทางภาษีจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 ไม่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ชัดเจนมากนัก เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนท า
การยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษี นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้มีระบบการค านวณภาษีให้ใช้
ค านวณก่อนยื่นแบบแสดงรายการ และระบบการตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการช าระ
ภาษีของประชาชนผู้มีเงินได้ (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 5, 
กันยายน, 2560) 
   2) การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่นั้น ไม่ได้ส่งผล
ต่อแรงจูงใจให้ประชาชนเสียภาษีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างชัดเจนมากนัก แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและ
การรับรู้หน้าที่ของประชาชน ว่าภาษีคือ สิ่งที่จ าเป็นและจะน ามาช่วยในการบริหารพัฒนาประเทศ 
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บภาษีนั้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการและ
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ช าระภาษีได้สะดวกขึ้น ประกอบกับโครงสร้างภาษีที่การปรับอัตราภาษีท่ีลดต่ าลง เพื่อให้ผู้มีเงินได้น า
เงินมาใช้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและ
เร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 5, กันยายน, 2560) 
   3) คดีความทางภาษีที่เกิดขึ้น หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีนั้น ส่งผลให้คดีความทางภาษีลดลง เนื่องจากผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดานั้นจะต้องมีรายได้ 26,000 บาทต่อเดือนเป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น ท าให้ลูกหนี้ทาง
ภาษีลดลงและส่งผลให้คดีความทางภาษีลดลงด้วยเช่นกัน (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมาย
และเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 5, กันยายน, 2560) 
   4) การหลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 
   การหลีกเลี่ยงภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น
จะมีการหลีกเลี่ยงภาษีที่ลดลง เนื่องจากมีการปรับลดอัตราภาษี เพ่ิมค่าลดหย่อนให้เกิดความเหมาะสม
ท าให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้มีหน้าที่ในการ
ช าระภาษีว่าจะมีความรับผิดชอบต่อการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ (สัมภาษณ์เชิง
ลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 5, กันยายน, 2560) 
   5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็น
ธรรมต่อประชาชน  
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ได้สร้างความเป็น
ธรรมต่อประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ตามโครงสร้างของภาษีที่ปรับปรุง โดยส่งผลให้ต้นทุนในการจัดเก็บ
ภาษีลดลงด้วย เนื่องจาก มีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น (สัมภาษณ์
เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 5, กันยายน, 2560) 
   6) ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ได้ยึด
หลักความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี คือ (1) หลักความเป็นธรรม (2) 
หลักความแน่นอน (3) หลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ (4) หลักอ านวยการทางรายได้ (5) หลัก
ความยืดหยุ่นและ (6) หลักประสิทธิภาพในการบริหารงาน เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วน
วางแผนและประเมินผล ภาค 5, กันยายน, 2560) 
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  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 5 กระทรวงการคลัง ในส่วนของระดับผลงานของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ รูปแบบของ
ลูกหนี้ทางภาษี คดีความทางภาษี หรือการหลีกเลี่ยงภาษีนั้น อาจมีปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณเงินที่กรมสรรพากรสามารถเก็บได้ทั้งหมด แต่รวมถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบของประชาชน
ผู้มีเงินได้ที่จะต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับ และผลเสียหากมีการหลีกเลี่ยงภาษี
เกิดขึ้น ซึ่งกรมสรรพากรได้มุ่งเน้นความเป็นธรรม และความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
  
ตารางท่ี 5.11 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) ป ริมาณลูกหนี้ ในระบบ
ภาษี 

ลูกหนี้ทางภาษีจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
ไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ชัดเจนมากนัก  กล่าวคือ ยังไม่ลดลง
จ านวนมาก 

2) การเข้าสู่ระบบภาษีของ
ประชาชน 

ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการรับรู้หน้าที่ของประชาชน ว่าภาษีคือ สิ่งที่จ าเป็นและ
จะน ามาช่วยในการบริหารพัฒนาประเทศ 

3) คดีความทางภาษ ี หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ท่ีได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีนั้น ส่งผลให้คดีความทางภาษีลดลง 

4) การหลีกเลี่ยงในการ
จัดเก็บภาษีของประชาชน 

การหลีกเลี่ยงภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 น้ันจะมี
การหลีกเลี่ยงภาษีที่ลดลง เนื่องจากมีการปรับลดอัตราภาษี เพิ่มค่าลดหย่อนให้
เกิดความเหมาะสม 

5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ได้สร้างความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ตามโครงสร้างของภาษีที่ปรับปรุง โดยส่งผลให้ต้นทุนใน
การจัดเก็บภาษีลดลงด้วย 

6) ความเป็นกลางของการ
จัดเก็บภาษ ี

การจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ได้ยึดหลัก
ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีท่ีดี 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี
กระทรวงการคลัง, 2560. 
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5.3.3 กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก  
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงของ
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถแยกประเภทออกเป็นในระดับกระบวนการของนโยบาย และ
ระดับผลงานของนโยบาย ได้แก่ 
  5.3.3.1 ระดับกระบวนการของนโยบาย 
   1) ความชัดเจนในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก โดยสามารถอธิบายได้ (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 7, กันยายน, 
2560) ดังนี้  
    (1) คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย อธิบดี ที่ปรึกษา และรอง
อธิบดี ก าหนดนโยบาย ควบคุม ติดตามผลการด าเนินการ และก าหนดมาตรการแก้ไขในระดับ
นโยบาย 
    (2) กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี น านโยบายของกรมมาแถลงสู่
การปฏิบัติผ่านทางแผนงาน และก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 
    (3) ส านักงานสรรพากรภาค ควบคุมก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แก่
หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ ส านักงานสรรพากรพื้นที่ 
    (4) สรรพากรพ้ืนที่ รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บภาษีในท้องที่ 
โดยติดตาม ควบคุม ก าหนดแผนปฏิบัติการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้อง  
    (5) ส่วนการวางแผนและประเมินผล ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
ติดตามการด าเนินการหน่วยรับแบบรับช าระเงิน  
    (6) ทีมพิเศษ จะก ากับดูแลระบบบุคคลธรรมดาทั้งหมดในเขต
พ้ืนที่  
    (7) ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ท าหน้าที่รับแบบการช าระภาษี 
และส ารวจผู้เสียภาษีท่ียังไม่ได้อยู่ในระบบภาษี 
   นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลของผู้เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะรวบรวมในข้อมูลขนาดใหญ่โดยมีหน่วยงานบริหารจัดการ คือ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริหารจัดเก็บข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานทั้งหมดในกรมสรรพากร  
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   2) ปัญหาของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดยภาพรวม
นั้นสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนตัว 
รวมถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท าให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดามีภาระภาษีลดลงจากเดิม ท าให้มี
เงินได้เหลือเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าไปใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ท าให้มีเงินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นได้
หลายรอบในระบบเศรษฐกิจส่งผลการจัดเก็บภาษีและการพัฒนาของประเทศ แต่อัตราการหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาของเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40(8) ทุกประเภท ให้หักได้ตามกฎหมาย
ในอัตราร้อยละ 60 ของเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเท่ากับมีก าไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งอาจจะผิด
ข้อเท็จจริง เพราะปัจจุบันแทบจะไม่มีกิจการประเภทใดเลยที่มีก าไรขั้นต้นสูงมากขนาดนั้น  
   ปัญหาในหลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น อาจมีอยู่บ้างใน
ประเด็นของการหักค่าลดหย่อนซึ่งมีหลากหลาย เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ยืมที่อยู่อาศัย   
ผู้พิการ คนชรา กับทั้งการหัก RMF LTF ซึ่งค่าลดหย่อนแต่ละประเภท จะมีหลักเกณฑ์ของการน ามา
หักที่แตกต่างกันออกไปกับทั้งการจ าแนกประเภทของเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมี 
8 ประเภท การจ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายท าได้ยาก และมีประเด็นข้อโต้แย้งกันได้ระหว่างผู้เสียภาษี
กับเจ้าหน้าที่ เช่น เงินได้จากการท างาน มาตรา 40(2) หรืองานจากอาชีพอิสระ มาตรา 40(6) ซึ่งได้
สิทธิหักค่าใช้จ่ายเหมาที่แตกต่างกัน เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 7, กันยายน, 2560) 
   3) ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีส าหรับการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการระบุฐานภาษีที่
ชัดเจนมากซึ่งได้มาจากเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ฐานภาษี แต่ความซับซ้อนจะ
อยู่ที่การจ าแนกประเภทของเงินได้พึงประเมินบางประเภท ซึ่งมีประเด็นโต้แย้ง เนื่องจากอัตรา
ค่าใช้จ่ายเหมามีความแตกต่างกัน ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดามี 2 ประเภท (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 7, กันยายน, 2560) คือ    
    (1) ฐานภาษีจากเงินได้บุคคลธรรมดาสุทธิ ซึ่งค านวณจากเงินได้พึง
ประเมินหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนส่วนตัว และอ่ืน ๆ แล้วน าไปค านวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
    (2) ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนหักรายจ่ายใด ๆ คือ เงินได้
บุคคลธรรมดา พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5  
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   เงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(1) ประเภทเงินเดือนจะใช้ฐานภาษีตามข้อ 
(1) เพียงกรณีเดียว ส่วนเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 40(2)-(8) จะได้ทั้ง 2 วิธีแล้วควรเปรียบเทียบกับ
ภาษีตามวิธีใดเสียมากกว่า ให้เสียวิธีนั้นซึ่งถือว่าตามกฎหมายปัจจุบันมีความชัดเจนเป็นอย่างมาก 
   4) ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมากมาย การประกอบ
กิจการของผู้เสียภาษีมีหลายรูปแบบ รายได้มาหลากหลายช่องทาง  ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต้องถาม
ค าถามจากผู้เสียภาษีโดยไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ประเภทใด เสียภาษีอัตรา
ใด เจ้าหน้าที่ต้องหาความรู้จากการเข้าอบรมมากกว่านี้ เพราะบางครั้งไม่ทันผู้เสียภาษี กรมสรรพากร
จะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการ โดยการสอบคัดเลือกจะใช้ข้อสอบของ กพ. ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และสอบเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมสรรพากร เมื่อเข้าท างาน
กรมสรรพากรจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ 
ค าชี้แนะและค าปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่า ทักษะของเจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการ
แยกประเภทเงินได้ การเข้าใจรายละเอียดของการหักค่าลดหย่อน แต่ละประเภทของค่าลดหย่อนยัง
ไม่ลึกซึ้งพอ (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 7 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   5) การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานที่ได้มอบหมาย 
   การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานที่ได้มอบหมาย กรมสรรพากรและส านักงานสรรพากรทั้ง 12 ภาค
จะมีการวางแผนอบรมล่วงหน้าให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ 
จากการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลาในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งการอบรมยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก ช่วงเวลาในการจัดอบรมจะเลือกเจ้าหน้าที่มีภาระงานน้อยเข้ามาอบรม ไม่ได้เลือกเอาผู้ที่
ต้องการใฝ่หาความรู้หรือบังคับให้อบรมทุกคนตามต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติราชการ (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 7 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   6) ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษี 
   การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
กับภาระงานในการจัดเก็บภาษี ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นค่าตอบแทนเพ่ือส ารวจผู้ประกอบการรายใหม่ 
มาเสียภาษี เพราะเวลาออกส ารวจต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จ านวนมาก เบี้ยเลี้ยงที่ได้มีจ านวนจ ากัด
พองบประมาณมีจ านวนจ ากัดก็ไม่สามารถด าเนินการต่อจะต้องรองบประมาณใหม่ อย่างไรก็ตาม
กรมสรรพากรได้มีการวางแผน และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน โดยค านึงถึงความคุ้ม
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ค่าที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 7 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
   7) ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงาน  
   ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานนั้น กรมสรรพากรได้มีการน าเทคโนโลยีมาสอดแทรกในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน พร้อมกับน าข้อมูลภายนอก และภายในมาปรับใช้กับระบบงานเทคโนโลยี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันการเสียภาษีสามารถเสีย
ภาษีได้เองผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมาที่กรมสรรพากร เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมกับลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 7 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 7 กระทรวงการคลัง ในส่วนระดับกระบวนการของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ ทักษะในการ
จัดการของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนั้นยังขาดความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากภาระงาน
จ านวนมากท าให้ไม่มีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม และขาดการจัดสรรงบประมาณที่เป็นในส่วน
ค่าตอบแทนในการออกปฏิบัตินอกสถานที่ ในการออกตรวจผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการช าระภาษีให้
เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การให้ความส าคัญกับบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ในส่วนของระดับปฏิบัติการ  
 
ตารางท่ี 5.12 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก) 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) การก าหนดความชัดเจน
ข อ ง ผู้ รับ ผิ ดช อบ ใน ก าร
จัดเก็บภาษ ี

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความ
ชัดเจนเป็นอย่างมาก หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต 

2) ปัญหาของหลักเกณฑ์ใน
การจัดเก็บภาษี 

หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมนั้น
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนส่วนตัว รวมถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท าให้ผู้มีเงินได้บุคคล
ธรรมดามีภาระภาษีลดลงจากเดิม 
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ตารางที่ 5.12 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก) 
(ต่อ) 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

3) ความชัดเจนในการระบุ
ฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษี 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการระบุฐานภาษีที่ชัดเจนมาก
ซึ่งได้มาจากเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ฐานภาษี แต่ความ
ซับซ้อนจะอยู่ท่ีการจ าแนกประเภทของเงินได้พึงประเมินบางประเภท 

4) ทักษะของเจ้าหน้าที่กับ
ภาระงานที่ได้รับ 

ทักษะของเจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการแยกประเภทเงินได้ การเข้าใจ
รายละเอียดของการหักค่าลดหย่อน แต่ละประเภทของค่าลดหย่อนยังไม่ลึกซึ้งพอ 

5) ความ เพี ย งพ อ ในการ
ฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าที ่

การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 กับภาระงานท่ีได้มอบหมาย 

6) ความ เพี ย งพ อ ในการ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละ
ภูมิภาค 

การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับ
ภาระงานในการจัดเก็บภาษี ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นค่าตอบแทนเพื่อส ารวจ
ผู้ประกอบการรายใหม่ มาเสียภาษี  

7) ความทันสมัยของ
เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค 

กรมสรรพากรได้มีการน าเทคโนโลยีมาสอดแทรกในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
พร้อมกับน าข้อมูลภายนอก และภายในมาปรับใช้กับระบบงานเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
  5.3.3.2 ระดับผลงานของนโยบาย 
   1) ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   ลูกหนี้ทางภาษีของผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 ค่อนข้างต่ าหรือแทบจะไม่มี เนื่องจากมีการให้บริการที่ดีเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและ
ขอผ่อนช าระภาษี รวมถึงผู้ประกอบการในรายที่มีภาษีไม่ถึง 5,000 บาทไม่ต้องเสีย ฉะนั้น รายที่เสีย
ภาษีได้ คือ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นั้นที่ได้เพ่ิม
ค่าใช้จ่าย เพ่ิมค่าลดหย่อน ทั้งจ านวนเงินและประเภทรวมทั้งการลดอัตราภาษี คือ ส่วนส าคัญในภาระ
ภาษีลดลง (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 7, กันยายน, 2560) 
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   2) การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 นั้นกรมสรรพากรได้มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดเก็บภาษี โดยขับเคลื่อนคู่ไปกับผู้เสียภาษีมี
การให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดีตลอดเวลา ฉะนั้น จ านวนประชาชนรายใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบภาษีจะ
มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อรายได้ของ
ประชาชนที่ลดลง ซึ่งประชาชนที่มีรายได้น้อย อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีจ านวนมาก (สัมภาษณ์
เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 7, กันยายน, 2560) 
   3) คดีความทางภาษีที่เกิดขึ้นหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 
   คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น
เมื่อภาระภาษีลดลง ข้อโต้แย้งทางภาษีจะลดลง คดีความจะลดลงด้วยเช่นกัน การที่ลูกหนี้ภาษีอากร
ไม่มีหรือผ่อนช าระต่ าลง จะส่งผลให้ คดีความทางภาษีจะมีจ านวนน้อยลงตามความสามารถของผู้มี
เงินได้ที่ต้องช าระภาษี ส่วนคดีความทางภาษีของเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ลดลง เพราะมี
การหลีกเลี่ยงภาษีเป็นจ านวนมากจากประชาชนที่ต้องเสียภาษี (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมาย
และเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 7, กันยายน, 2560) 
   4) การหลีกเลี่ยงการช าระภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   การหลีกเลี่ยงภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น 
กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ได้น าหลักการบริหารแนวคิดใหม่และการให้บริการที่ดี เพ่ือ
มุ่งหวังให้มีการเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีที่ดี ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษี 
กรมสรรพากรมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของผู้เสียภาษีเองด้วย (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 7, กันยายน, 2560) 
   5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็น
ธรรมต่อประชาชน  
   ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็น
ธรรมต่อประชาชนนั้น กรมสรรพากรมีช่องทางในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายช่องทาง ซึ่ง
อ านวยความสะดวกมากขึ้น และค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีลดลง ซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนมากขึ้น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมสรรพากร 
ย่อมเป็นประโยชน์กับทางราชการ และประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องความเป็นธรรม 
เนื่องจากระบบงานสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการ
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พิจารณาในการจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและ
ประเมินผล ภาค 7, กันยายน, 2560) 
   6) ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ได้เพ่ิมรายได้ของ
ผู้เสียภาษีให้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการออม การใช้จ่ายบริ โภคต่าง ๆ การลงทุน รวมไปถึงการผลิต
สินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าระบบภาษีแบบใหม่นั้นกระทบกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
ห่วงโซ่ทั้งระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนท าให้เกิดความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเช่นกัน (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 7, 
กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 7 กระทรวงการคลัง ในส่วนของระดับผลงานของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ คดีความทาง
ภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี จะลดลงตามระดับผลงานที่ท าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
เจ้าหน้าที่ และการเข้าสู่ระบบภาษี ความเป็นกลางจะเพ่ิมขึ้นตามการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เป็นการสะท้อนภาพของสังคมในปัจจุบันที่กระตุ้นให้ประชาชนน าเงินได้ที่มีไปลงทุน 
ออม หรือใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการให้มากขึ้น เพ่ือท าให้เกิดการหมุนเวียนของปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจในระยะยาว 
 
ตารางท่ี 5.13 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) ป ริมาณลูกหนี้ ในระบบ
ภาษี 

ลูกหนี้ทางภาษีของผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
ค่อนข้างต่ าหรือแทบจะไม่มี 

2) การเข้าสู่ระบบภาษีของ
ประชาชน 

จ านวนประชาชนรายใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบภาษีจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) คดีความทางภาษ ี คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นเมื่อ
ภาระภาษีลดลง ข้อโต้แย้งทางภาษีจะลดลง คดีความจะลดลงด้วยเช่นกัน 

4)  ก า รห ลี ก เลี่ ย ง ใน ก า ร
จัดเก็บภาษีของประชาชน 

ผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษี กรมสรรพากรมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีเองด้วย 
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ตารางที ่5.13 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก) (ต่อ) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนนั้น กรมสรรพากรมีช่องทางในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลาย
ช่องทาง ซึ่งอ านวยความสะดวกมากขึ้น และค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีลดลง 

6) ความเป็นกลางของการ
จัดเก็บภาษ ี

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ได้เพิ่มรายได้ของผู้เสีย
ภาษีให้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการออม การใช้จ่ายบริโภคต่าง ๆ การลงทุน รวมไป
ถึงการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มมากข้ึน 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 

5.3.4 กรมสรรพากรภาค 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 9 จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
เชิงของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ของการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถแยกประเภทออกเป็นในระดับกระบวนการของ
นโยบาย และระดับผลงานของนโยบาย ได้แก่ 
  5.3.4.1 ระดับกระบวนการของนโยบาย 
   1) ความชัดเจนในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
มีความชัดเจนมากที่สุด เช่น การติดต่อเพ่ือช าระภาษีจะต้องไปช าระที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา 
ซึ่งมีอยู่ทุกอ าเภอในเขตท้องที่ต่างจังหวัด ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครช าระที่ส านักงานสรรพากรเขต      
ต่าง ๆ ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร หรือการยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน
ตู้ ATM เคาน์เตอร์แบงค์ต่าง ๆ อีกทั้งผู้เสียภาษีต้องประเมินตนเอง โดยน าไปส่งให้กับกรมสรรพากร 
เพ่ือให้ผู้เสียภาษีพิสูจน์รายได้ของตนเองต่อกรมสรรพากรซึ่งมีความเป็นธรรมมากขึ้น (สัมภาษณ์เชิง
ลึก, สรรพากรภาค 9, กันยายน, 2560) 
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   2) ปัญหาของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ค่อนข้างดี 
จะมีปัญหาอยู่ คือ ผู้เสียภาษีมักไม่สนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้วิธีการ หลักเกณฑ์ในการช าระภาษีซึ่ง
โดยหลักแล้วภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีท่ีประเมินตนเอง คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ มีสิทธิหัก
ค่าใช้จ่าย ลดหย่อนอย่างไร แล้วน ามายื่นแบบ และช าระภาษีด้วยตนเอง อาจเป็นเพราะมีความกลัว 
และกังวลฝังใจว่าภาษีเป็นเรื่องยากเกินไป เช่น ปัญหาอยู่ในกรณีเงินได้ของสามีภริยาที่ประกอบ
กิจการร่วมกันตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ควรที่จะก าหนดให้แบ่งคนละครึ่ง ไม่ต้องตก
ลงแบ่งเป็นสัดส่วน เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 9, กันยายน, 2560) 
   3) ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีส าหรับการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
   ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ ต้องเสียภาษีส าหรับการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยวิธีที่ 1 คือ เงินได้สุทธิที่ก าหนดค่าใช้จ่าย 
ค่าลดหย่อน ให้หักได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพ
เศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นธรรมมากขึ้น ส าหรับวิธีการที่  2 คือ เงินได้พึงประเมิน ระบุให้เพ่ิม
วงเงินจาก 60,000 บาทที่ต้องค านวณ 5,000 บาท เพ่ิมเป็น 120,000 บาทจึงจะมาค านวณ 5,000 
บาท แต่หากค านวณแล้วภาษีไม่เกิน 5,000 บาท ก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ดังนั้น จึงควรแก้ไขในส่วน
ข้างต้น โดยเพ่ิมวงเงินเป็น 1,000,000 บาทไม่ใช่ 120,000 บาท (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 9, 
กันยายน, 2560) 
   4) ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   ทักษะของเจ้าหน้าที่ต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
นั้นยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดเก็บภาษีอากร เพราะหน่วยการจัดเก็บ (ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขา) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานส าหรับพ้ืนที่ใหญ่ นอกจากนี้  ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยตรง จะมีความเชี่ยวชาญมาก ยกเว้น
บางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจมีทักษะความช านาญน้อยลงไป แต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะมีทักษะเพียงพอ 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 9 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   5) การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้ าที่ ส าหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานที่ได้มอบหมาย 
   การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานที่ได้มอบหมาย มีการจัดการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากมี
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การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และอัตราภาษี และอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งบางช่วงรัฐออกนโยบาย
เพ่ือลดหย่อนภาษี หรืออ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนก็จะมีการฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่เกิดความรู้เข้าใจ เพ่ือแนะน าประชาสัมพันธ์ผู้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การฝึกอบรม
หลักการจัดเก็บภาษีให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนทุกครั้ง เมื่อมีมาตรการทางภาษีที่ส าคัญเพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกรมสรรพากรด าเนินการตามที่เห็นสมควร (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 9 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   6) ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษี 
   ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษีนั้น เป็นการจัดสรรงบประมาณในด้านการลงทุน
พัฒนาเครื่องมือ ในการบริหารจัดการภาษีนั้น มีความล่าช้าตามรูปแบบของทางราชการ ไม่เกิดความ
คล่องตัว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน และความรับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
ปฏิบัติงานอยู่ อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ถูกจ ากัดนั้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องท างานเกินกว่าเวลา
ราชการอยู่เสมอ (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 9 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
   7) ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงาน  
   ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
จะต้องใช้เครื่องที่ตามก าหนดต้องจ าหน่ายออกหรือเสื่อมสภาพที่ส่งคืนกรมสรรพากรแล้ว ท าให้เกิด
ความล้าสมัย การได้อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีล่าช้าเกินไป ไม่ทันต่อปริมาณข้อมูลที่มีเป็น
จ านวนมากและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การเชื่อมโยงกับโลกเครือข่ายที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าได้ค่อนข้างช้า (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 9 คนที่ 2, 
กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 9 กระทรวงการคลัง ในส่วนระดับกระบวนการของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ ความชัดเจน
และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นนั้นมีความชัดเจนในการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ยังขาด
แคลนทางด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ท าให้ส่งผลต่อการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือน าไปเพ่ิมพูนและ
พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นต่อการบริหารจัดเก็บภาษีอากร 
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ตารางท่ี 5.14 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย  
(กรมสรรพากรภาค 9 จังหวัดนครราชสีมา) 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) การก าหนดความชัดเจน
ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษ ี

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความ
ชัดเจนมากที่สุด เช่น การติดต่อเพื่อช าระภาษีจะต้องไปช าระที่ส านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา ซึ่งมีอยู่ทุกอ าเภอในเขตท้องที่ต่างจังหวัด 

2) ปัญหาของหลักเกณฑ์ใน
การจัดเก็บภาษี 

หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ค่อนข้างดี จะมี
ปัญหาอยู่ คือ ผู้เสียภาษีมักไม่สนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้วิธีการ หลักเกณฑ์ในการ
ช าระภาษีซึ่งโดยหลักแล้วภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีท่ีประเมินตนเอง 

3) ความชัดเจนในการระบุ
ฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษี 

ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีส าหรับการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความชัดเจนตามฐานรายได้ที่ระบุเป็นอย่างยิ่ง 

4) ทักษะของเจ้าหน้าที่กับ
ภาระงานที่ได้รับ 

ทักษะของเจ้าหน้าที่ต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดเก็บภาษีอากร เพราะหน่วยการจัดเก็บ (ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ส าหรับพ้ืนท่ีใหญ่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5) ความ เพี ย งพ อ ในการ
ฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าที ่

มีการจัดการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และอัตราภาษี และอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ 

6) ความเพียงพอในการ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละ
ภูมิภาค 

เป็นการจัดสรรงบประมาณในด้านการลงทุนพัฒนาเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ
ภาษีนั้น มีความล่าช้าตามรูปแบบของทางราชการ ไม่ เกิดความคล่องตัว 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

7) ความทันสมัยของ
เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค 

ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องที่ตามก าหนดต้องจ าหน่ายออกหรือเสื่อมสภาพ 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 9 จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
 
 



165 
 
  5.3.4.2 ระดับผลงานของนโยบาย 
   1) ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
   ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เกิด
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย จิตส านึกใน
หน้าที่ และอ่ืน ๆ การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เป็นเพียงการท าให้ประชาชนเสีย
ภาษีลดลงจากเดิม เหลือเงินได้ให้ใช้จ่ายมากขึ้น มีความมั่นใจในการให้บริการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
ก็ยังมีเงินเหลือไม่พอกับค่าใช้จ่าย ภาษีจะเป็นทางเลือกที่คนไม่ยอมจ่ายจึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้หนี้ทาง
ภาษีลดลง (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 9, กันยายน, 2560) 
   2) การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 จะมากขึ้น เนื่องจากภาระภาษีลดลง และการที่ภาระภาษีลดลง และการเพ่ิมค่าลดหย่อน 
ผู้เสียภาษีย่อมมีความสมัครใจในการเข้าสู่ระบบภาษีเพ่ิมมากขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วน
กฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 9, กันยายน, 2560) 
   3) คดีความทางภาษีที่เกิดขึ้นหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 
   คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จะมี
ความสอดคล้องกับลูกหนี้ทางภาษี ซึ่งจะท าให้ภาระภาษีลดลงมีเงินจ่ายภาษีมากข้ึน ลูกหนี้ทางภาษีก็
จะลดลง คดีความก็ลดลงด้วย (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 
9, กันยายน, 2560) 
 
   4) การหลีกเลี่ยงการช าระภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   การหลีกเลี่ยงภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ท า
ให้ผู้เสียภาษีมีภาระน้อยลงการเสียภาษีไม่เป็นภาระมากนัก การหลีกเลี่ยงภาษีไม่คุ้มค่า จึงท าให้การ
หลีกเลี่ยงลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ตามหลักการแล้วผู้เสียภาษีจะพยายามที่จะเสียภาษีให้น้อยที่สุด
หรือไม่เสียเลย (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 9, กันยายน, 2560) 
   5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็น
ธรรมต่อประชาชน  
   ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็น
ธรรมต่อประชาชนมีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสามารถหักได้มากขึ้นสะท้อนความเป็นจริงได้มากขึ้น สามารถ
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ลดหย่อนได้มากขึ้น สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน อัตราภาษีมีการจ่ายมากขึ้นเป็นไปตามขั้นบันได้ของ
อัตราภาษี มีรายได้สูงก็จะเสียภาษีมาก มีรายได้ปานกลางก็จะเสียภาษีน้อย  (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 9, กันยายน, 2560) 
   6) ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 จะท าให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันได้ดีขึ้น 
สร้างความสมัครใจในการช าระภาษีมากขึ้น คนส่วนใหญ่จะเกิดความยอมรับในการเสียภาษีมากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสะท้อนถึงความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้า
ส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 9, กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 9 กระทรวงการคลัง ในส่วนของระดับผลงานของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ ความเป็นกลาง
ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการปรับอัตราภาษีท่ีเป็นการ
ขยายฐานภาษี เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการเสียภาษีของประชาชน และเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนมีการออม และการใช้จ่ายสินค้าบริการในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมกับต้นทุนภาษีในการน านโยบายไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงภาษีของ
ประชาชนผู้มีเงินได้นั้น อาจยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากตามหลักการแล้วประชาชนต้องการเสีย
ภาษีจ านวนน้อยหรือไม่เสียเลย 
 
ตารางท่ี 5.15 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 9 จังหวัดนครราชสีมา) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) ป ริมาณลูกหนี้ ในระบบ
ภาษี 

ภาษีจะเป็นทางเลือกที่คนไม่ยอมจ่ายจึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้หน้ีทางภาษีลดลง 

2) การเข้าสู่ระบบภาษีของ
ประชาชน 

การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 จะมากข้ึน เนื่องจากภาระภาษีลดลง 
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ตารางที่ 5.15 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 9 จังหวัดนครราชสีมา) 
(ต่อ) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

3) คดีความทางภาษ ี คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จะมีความ
สอดคล้องกับลูกหนี้ทางภาษี ซึ่งจะท าให้ภาระภาษีลดลงมีเงินจ่ายภาษีมากข้ึน  

4) การหลีกเลี่ยงในการ
จัดเก็บภาษีของประชาชน 

การหลีกเลี่ยงภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ท าให้ผู้
เสียภาษีมีภาระน้อยลงการเสียภาษีไม่เป็นภาระมากนัก การหลีกเลี่ยงภาษีไม่
คุ้มค่า จึงท าให้การหลีกเลี่ยงลดลงได้ 

5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนมีมากขึ้น 

6) ความเป็นกลางของการ
จัดเก็บภาษ ี

ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 จะท าให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบันได้ดีขึ้น สร้างความสมัครใจในการช าระภาษีมากข้ึน 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 9 จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 

5.3.5 กรมสรรพากรภาค 12 จังหวัดสงขลา 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 12 จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงของ
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถแยกประเภทออกเป็นในระดับกระบวนการของนโยบาย และ
ระดับผลงานของนโยบาย ได้แก่ 
  5.3.5.1 ระดับกระบวนการของนโยบาย 
   1) ความชัดเจนในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีมีความชัดเจน แต่การก าหนด
รับผิดชอบในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น มาตรา 56 ไม่ได้ก าหนด
ยกเว้นให้ผู้อยู่ในต่างประเทศ เช่นเดียวกับผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ซึ่งหากผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 57 ไม่ยื่นแบบแสดง
รายการแทนความรับผิดชอบกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการของผู้อยู่ในต่างประเทศยังคงมีอยู่  โดย
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ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 12, 
กันยายน, 2560) ประกอบด้วย  
    (1) สรรพากรภาค มีหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
ส านักงานสรรพากรภาคมีทั้งหมดรวม 12 ภาค  
    (2) สรรพากรพ้ืนที่ มีหน้าที่ในการวางแผนปฏิบัติการและประเมินผล 
เพ่ือการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และ
ส านักงานสรรพากรภาค ก ากับติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่มีอยู่ในทุกจังหวัด บางจังหวัดมีแหล่งภาษีจ านวนมากก็จะมีส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่มากกว่า 1 แห่ง เช่น จังหวัดสงขลา มี 2 แห่ง คือ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สงขลา 1 
และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สงขลา 2 เป็นต้น ส านักงานสรรพากรพื้นที่ ทั้งหมดรวม 119 แห่ง  
    (3) ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบภายใน
เขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
     (3.1) การรับช าระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และ
ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     (3.2) ตรวจสอบธุรกิจหรือการประกอบการค้าขนาดเล็ก
ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
     (3.3) ส ารวจและติดตามแหล่งภาษีอากรและผู้มีหน้าที่
เสียภาษีอากร เพ่ือให้มีการเสียภาษีอากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
     (3.4) ด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอาการค้าง 
     (3.5) ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร  
     (3.6) ประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีอากร 
     (3.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีทั้งหมด 850 แห่ง 
   2) ปัญหาของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
นั้นยังไม่พบปัญหามากนัก (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 12, กันยายน, 2560) เนื่องจาก  
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    (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานรายได้ของ
ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและหน่วยทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นเงินได้เนื่องจาก
หน้าที่งานที่ปฏิบัติ หรือเนื่องจากกิจการที่ท า หรือเนื่องจากทรัพย์สิน โดยจัดเก็บจากเงินได้พึง
ประเมินทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดยกเว้นไว้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือการบรรเทาภาระภาษี
แก่ผู้มีเงินได้นั้น  
    (2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานเงินได้พึง
ประเมิน ทัง้จากแหล่งเงินได้ในประเทศ และแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ โดยน ามาบัญญัติเป็นหลักการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร  
    (3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรง (Direct tax) ซึ่งผู้
มีหน้าที่เสียภาษีต้องแบกรับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมไว้ทั้งสิ้น ไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยัง
บุคคลอ่ืน โดยเฉพาะในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้สุทธิอันเป็นเครื่องวัด
ความสามารถของผู้มีเงินได้นั้น หากผู้มีเงินได้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร หรือ
ค่าใช้จ่ายจริงผู้มีเงินได้จะน าค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องช าระถือเป็นรายจ่ายในการค านวณเงิน
ได้สุทธิไม่ได้  
    (4) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีอากรประเมิน ตามบทบัญญัติ
มาตรา 14 ประกอบมาตรา 38 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งก าหนดให้ผู้ต้องเสียภาษีหรือผู้น าส่งภาษีมี
หน้าที่ยื่นรายการประเมินของตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในก าหนดเวลาที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือแสดงว่ามีรายได้หรือรายรับที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีเป็นจ านวนเท่าใด 
คิดเป็นจ านวนเงินภาษีที่ต้องเสียหรือน าส่งเท่าใด และให้เจ้าพนักงานมีอ านาจประเมินเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการประเมินความถูกต้องของจ านวนภาษีอากรที่ต้องเสียหรือน าส่ง และการปฏิบัติหน้าที่ทาง
ภาษีอากรของผู้ต้องเสียภาษีหรือผู้น าส่งภาษี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดความเป็นธรรมในการเสีย
ภาษีอากร 
    (5) หน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นหน่วยภาษีย่อยที่สุด 
ดังนั้น เมื่อเงินได้ใด ๆ ที่ได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจากเงินได้
บุคคลธรรมดาจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก เช่น ส่วนแบ่งของก าไรจากห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือเงินได้จากกองมรดกท่ีผ่านการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา       
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือเงินได้จากการให้โดยเสน่หา หรือเงินได้จากการ
อุปการะโดยหน้าที ่
    (6) ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากจะจัดเก็บตามหลัก
ความสามารถแล้ว ยังจัดเก็บตามหลักความมั่งคั่งหรือจากการมีเงินได้พึงประเมินเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.5 ของเงินได้พึงประเมิน 
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   3) ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีส าหรับการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
   ฐานข้อมูลกรมสรรพากรมีการแยกฐานตามชั้นรายได้อย่างชัดเจน ตาม
กฎหมายเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของ
บุคคลใด ๆ หรือหน่วยภาษีใด ๆ ข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกรมคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใด ๆ 
หรือเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษี (สัมภาษณ์เชิงลึก, สรรพากรภาค 12, กันยายน, 2560) ได้แก่  
    (1) รายได้ที่ได้รับจริงกรณีเงินสด  
    (2) ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงินที่ได้รับจริง 
    (3) ประโยชน์ซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน 
    (4) เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกแทนให้  
    (5) เครดิตภาษีตามที่กฎหมายก าหนด  
   4) ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จบใหม่นั้น ยังไม่มีประสบการณ์ในการ
ท างานมากนัก ยังขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในระเบียบของหลักการของกฎหมายซึ่ง
กรมสรรพากรได้ท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เป็นประจ า และก่อนที่จะมีการรับแบบแสดงรายการภาษี
นั้นเจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ในการรับแบบต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่สามารถหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมสรรพากรได้ด้วย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ที่เสียภาษีอากร (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 12 คนที่ 1, 
กันยายน, 2560) 
   5) การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานที่ได้มอบหมาย 
   การฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่มีเพียงพอกับภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายเนื่องจาก ได้รับอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้รู้เข้าใจหลักของกฎหมาย คู่มือในการปฏิบัติงาน มีการ
สอนงานจากรุ่นพ่ีหรือผู้มีประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งการ
จัดอบรมนั้นมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนใจในแต่ละท้องที่ด้วย (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 12 คนที่ 1, กันยายน, 2560) 
   6) ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษี 
   ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษียังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การให้



171 
 
ค่าตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เป็นธรรม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนต่ ามาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรมอ่ืนที่จัดเก็บภาษีที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนั้น ปริมาณงานยังมีจ านวนมากเกินไป
เกินภาระงานของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและทันสมัย ท าให้ไม่เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่จึงย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนจ านวนมาก และ
ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเจ้าหน้าที่มาใหม่ทุกปี เพ่ือทดแทนพนักงานที่ย้ายไป (สัมภาษณ์เชิง
ลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 12 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
   7) ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงาน 
   ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานยังไม่ทันสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือในการท างานยังล้าสมัยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมในการ
ปฏิบัติงานยังขาดข้อมูลที่ครอบคลุมในการค้นหาข้อมูล ท าให้เทคโนโลยีพัฒนาไม่ทันภาคเอกชน ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตามระบบธุรกิจและระบบ เศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากข้อจ ากัดของ
งบประมาณ (สัมภาษณ์เชิงลึก, ผู้ช่วยกรมสรรพากรภาค 12 คนที่ 2, กันยายน, 2560) 
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 12 กระทรวงการคลัง ในส่วนระดับกระบวนการของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรที่มีการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ยังขาดประสบการณ์ในความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายที่
มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมและทบทวน
องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ความทันสมัยของเทคโนโลยีของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
นั้นยังไม่มีความครอบคลุมเท่าที่ควรท าให้ข้อมูลที่ได้รับจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั้นเกิด
ข้อผิดพลาด และท าให้การบริหารจัดเก็บภาษีขาดประสิทธิภาพตามความล้าหลังของเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 5.16 สรุปประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 12 จังหวัดสงขลา) 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) การก าหนดความชัดเจน
ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษ ี

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีมีความชัดเจน แต่การก าหนดรับผิดชอบ
ในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ชัดเจน 

2) ปัญหาของหลักเกณฑ์ใน
การจัดเก็บภาษี 

ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 น้ันยังไม่
พบปัญหามากนัก 

3) ความชัดเจนในการระบุ
ฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษี 

ฐานข้อมูลกรมสรรพากรมีการแยกฐานตามช้ันรายได้อย่างชัดเจน ตามกฎหมาย
เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

4) ทักษะของเจ้าหน้าที่กับ
ภาระงานที่ได้รับ 

ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีจบใหม่นั้น ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน
มากนัก ยังขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในระเบียบของหลักการของ
กฎหมาย 

5) ความเพียงพอในการ
ฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าที ่

การฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่มี เพียงพอกับภาระงานที่ ได้รับ
มอบหมาย เนื่องจาก ได้รับอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้รู้เข้าใจหลักของกฎหมาย คู่มือใน
การปฏิบัติงาน มีการสอนงานจากรุ่นพี่หรือผู้มีประสบการณ์ 

6) ความเพียงพอในการ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละ
ภูมิภาค 

ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษียังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

7) ความทันสมัยของ
เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค 

ความเหมาะสมในความทันสมัยของเทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานยังไม่ทันสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือในการท างานยังล้าสมัยเมื่อเทียบ
กับการเปลี่ยนแปลง 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 12 จังหวัดสงขลา
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
  5.3.5.2 ระดับผลงานของนโยบาย 
   1) ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
   ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มี
แนวโน้มลูกหนี้ภาษีจะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงการหักค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมา อัตรา
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ภาษีลดลงท าให้เสียภาษีต้องเปลี่ยนมาหักค่าใช้จ่ายมากขึ้น และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วน โดยลงบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้องจากเดิมที่ไม่เคยเก็บรวบรวมเอกสารและท าบัญชี ส่งผล
ให้จะต้องมีการประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก เป็นหนี้ทางภาษีเพ่ิมขึ้น  (สัมภาษณ์เชิงลึก, 
หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 12, กันยายน, 2560) 
   2) การเข้าสู่ ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ต่าง ๆ มีมากขึ้น เทคโนโลยี
ทางด้านต่าง ๆ พัฒนาขึ้น ท าให้กรมสรรพากรมีศักยภาพ และตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ได้มากขึ้น (E-payment) ซึ่งส่งผลให้ผู้ เสียภาษีมีความเกรงกลัวที่อาจจะโดนตรวจสอบภาษีได้ 
(สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 12, กันยายน, 2560) 
   3) คดีความทางภาษีที่เกิดขึ้นหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 
   คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ใน
ระยะแรกแนวโน้มคดีความทางภาษีจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการตีความในข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 อาจจะมีข้อคลาดเคลื่อน คลุมเครือ 
กับการบังคับใช้อยู่บ้าง และระยะหลังคดีความทางภาษีจะลดลง เนื่องจากการตรวจสอบกระบวนการ
ของธุรกิจท าได้ง่ายและสะดวกขึ้น ผ่านเทคโนโลยีของกรมสรรพากร (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วน
กฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ภาค 12, กันยายน, 2560) 
   4) การหลีกเลี่ยงการช าระภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 
   หลังจากมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ การ
หลีกเลี่ยงภาษีอาจจะไม่ลดลงมากนัก เนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax avoidance) เป็นวิธีการใด ๆ 
ตามกฎหมายที่มุ่งสร้างให้เกิดผลต่อภาระภาษีของผู้เสียภาษี เพ่ือที่จะได้มีภาระภาษีที่จะต้องเสียต่ า
กว่าเดิม ในทัศนคติของนักกฎหมายด้านภาษีอากรในเรื่องการเลี่ยงภาษีมองว่าเป็นเรื่องที่ท าได้ เพราะ
เป็นการวางแผนภาษีอากร ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การหลีกเลี่ยงภาษีเป็นการ
กระท าไม่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มพิจารณาว่าพฤติกรรมการเลี่ยงภาษี
เป็นการปฏิบัติที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม ท าให้รัฐได้รับความเสียหาย รัฐจึงได้พยายามหามาตรการ
ข้อก าหนดทางภาษีที่จะอุดช่องว่างของกฎหมายให้ได้มากที่สุด เพ่ือต่อต้านการเลี่ยงภาษีภายใต้
ธุรกรรมต่าง ๆ ส าหรับกฎหมายการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุง
เรื่องค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน อัตราภาษี จ านวนเงินได้ที่ต้องค านวณภาษี ตามมาตรา 48(2) จ านวนเงิน
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ได้ขั้นต่ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ซึ่งจะมีผลต่อผู้ที่มีรายน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ อาจจะ
ไม่มีผลต่อผู้ที่คิดจะหลีกเลี่ยงภาษี (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 12, 
กันยายน, 2560) 
   5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็น
ธรรมต่อประชาชน 
   ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษี คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของระบบภาษีและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี ดังนั้น 
ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีจึงหมายถึง เงินและเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ไปในการจัดเก็บภาษี หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีไม่เพียงแต่ครอบคลุมค่าจ้างเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี แต่ยังครอบคลุมถึงค่าอาคาร สถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องมือต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังรวมถึงเงินและ
เวลาที่ต้องใช้จ่ายไปเพ่ือฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ในการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้มีความรู้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
การจัดเก็บภาษี สาเหตุหลายประการที่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนในการบริหารจัดการภาษีสาเหตุ
หลัก คือ ความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและแนววิธีปฏิบัติในการบริหาร (complexities of the tax 
laws and administrative practice) หรือเรียกว่า “กฎหมายและระเบียบที่ มีความซับซ้อน” 
(complex legislation) สรุปได้ว่า ต้นทุนในการจัดเก็บภาษียังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด (สัมภาษณ์เชิง
ลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 12, กันยายน, 2560) 
   6) ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 
   จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 สามารถ
พิจารณาได้ 2 กรณี (สัมภาษณ์เชิงลึก, หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล ภาค 12, กันยายน, 
2560) คือ  
    (1) กรณีบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ในฐานะพนักงานประจ า หรือมี
เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) ซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 
60,000 บาทเป็นร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทและสามารถหักลดหย่อนตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 
60,000 บาทคู่สมรส 60,000 บาทและบุตรหักได้ร้อยละ 30,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนบุตรนั้นมี
ความเห็นว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ปัญหาของค่าใช้จ่ายและค่ารองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน การ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีดังกล่าวท าให้ผู้มีเงินได้ ได้แบ่งเบาภาระในเรื่องของภาษีที่ต้องช าระ สามารถ
เพ่ิมก าลังการซื้อหรือการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงท าให้เกิดความ
เป็นธรรมและเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีในระดับหนึ่ง  
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    (2) กรณีบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้นอกเหนือจากเงินได้ตามมาตรา 
40(1) และ (2) หรือมีเงินได้ตามมาตรา 40 (7) หรือ (8) ซึ่งได้มีการปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายใน
กรณีหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 60 ซึ่งในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่สามารถท าก าไรได้
ร้อยละ 40 นั้นค่อนข้างที่จะท ายาก ดังนั้น การพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่มีการปรับปรุงใหม่นั้นไม่เป็น
กลางหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี แม้กรมสรรพากรจะให้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและ
สมควรได้อีกวิธีหนึ่งก็ตาม เพราะยังมีผู้เสียภาษีอีกจ านวนมากที่ไม่สามารถหาหลักฐานหรือลงรายการ
ที่แท้จริงจากการประกอบกิจการได้ ดังนั้น หลังจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
แบบใหม่นั้น มีความเป็นกลางส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางแต่ไม่เป็นกลางส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรือรับเหมาก่อสร้าง และผู้มีเงินได้ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่เงินเดือน  
  จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ข้างต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากรภาค 12 กระทรวงการคลัง ในส่วนของระดับผลงานของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ คือ งบประมาณ
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดเก็บยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจใน
การท างานซึ่งภาระงานปริมาณมากกับค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกัน ซึ่ง
ส่งผลต่อการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ เพ่ือท าให้คดีความ
ทางภาษีหรือการหลีกเลี่ยงทางภาษีให้ลดลง  
 
ตารางท่ี 5.17 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 12 จังหวัดสงขลา) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) ปริมาณลูกหนี้ในระบบ
ภาษี 

ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มลูกหนี้
ภาษีจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงการหักค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมา อัตรา
ภาษีลดลงท าให้เสียภาษีต้องเปลี่ยนมาหักค่าใช้จ่ายมากข้ึน 

2) การเข้ าสู่ ระบบภาษี
ของประชาชน 

การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลจากพ้ืนท่ีต่าง ๆ มีมากข้ึน 

3) คดีความทางภาษ ี คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ในระยะแรก
แนวโน้มคดีความทางภาษีจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการตีความในข้อกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
อาจจะมีข้อคลาดเคลื่อน คลุมเครือ กับการบังคับใช้อยู่บ้าง และระยะหลังคดีความ
ทางภาษีจะลดลง เนื่องจากการตรวจสอบกระบวนการของธุรกิจท าได้ง่ายขึ้น 
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ตารางท่ี 5.17 สรุปประเด็นระดับผลงานของนโยบาย (กรมสรรพากรภาค 12 จังหวัดสงขลา) (ต่อ) 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

4) ก ารหลี ก เลี่ ย ง ใน การ
จัดเก็บภาษีของประชาชน 

หลังจากมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ การหลีกเลี่ยง
ภาษีอาจจะไม่ลดลงมากนัก เนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax avoidance) เป็น
วิธีการใด ๆ ตามกฎหมายที่มุ่งสร้างให้เกิดผลต่อภาระภาษีของผู้เสียภาษี เพื่อที่จะ
ได้มีภาระภาษีท่ีจะต้องเสียต่ ากว่าเดิม 

5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี สาเหตุหลายประการที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการบริหารจัดการภาษี
สาเหตุหลัก คือ ความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและแนววิธีปฏิบัติในการบริหาร 
สรุปได้ว่า ต้นทุนในการจัดเก็บภาษียังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด 

6) ความเป็นกลางของการ
จัดเก็บภาษ ี

ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 มีความเป็นกลางและเป็นธรรมมากข้ึนต่อประชาชนผู้เสียภาษี 

 
 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรภาค 12 จังหวัดสงขลา
กระทรวงการคลัง, 2560. 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั้ง 5 ภาคนั้น ผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกประเด็นถึงความแตกต่างที่ส าคัญตามตารางที่ 5.18 
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ตารางท่ี 5.18 ความแตกต่างของการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
ระดับความส าเร็จ

ของการน า
นโยบายไปปฏบิัต ิ

กรมสรรพากรภาค 1  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กรมสรรพากรภาค 5  
จังหวัดชลบุร ี

กรมสรรพากรภาค 7  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรมสรรพากรภาค 9  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรมสรรพากรภาค 12  
จังหวัดสงขลา 

ระดับกระบวนการของนโยบาย     
1)  ก า ร ก า ห น ด
ความชัดเจนของ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ใน
การจัดเก็บภาษี 

การก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 ยังคงใช้ระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติเดิมเช่นเดียวกับปีที่
ผ่านมา ซ่ึงมีความชัดเจนมากและ
เพี ยงพอที่ ผู้ รับผิดชอบสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 

กรมสรรพากรมีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ ในการจัดเก็บ
ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาไว้
ชั ด เจ น  เช่ น  ก า ห น ด ให้
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิบั ติ งานของ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
ท าหน้ าที่ รับช าระภาษี จาก
ประชาชนที่มายื่นแบบแสดง
รายการทางภาษี 

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 มีความชัดเจนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการรับแบบแสดงรายการภาษี
เ งิ น ได้ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ท า ง
อินเทอร์เน็ต 

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 มีความชัดเจนมาก
ที่สุด เช่น การติดต่อเพื่อช าระ
ภาษีจะต้องไปช าระที่ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ซ่ึงมีอยู่ทุก
อ าเภอในเขตท้องที่ต่างจังหวัด 

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีมี
ความชัดเจน แต่การก าหนดรับผิดชอบใน
การยื่นแบบภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาไม่
ชัดเจน 

2)  ปั ญ ห า ข อ ง
หลักเกณฑ์ในการ
จัดเก็บภาษี 

การหั ก ค่าใช้จ่ าย ให้ ลดลงเหลื อ
จ านวนร้อยละ 60 ของรายได้ เป็น
ก ารบั ง คั บ ให้ ผู้ มี เงิน ได้ ต้ อ งหั ก
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง นับเป็น
สิ่งที่ผู้มีเงินได้พยายามหลีกเลี่ยงกับ
การที่ต้องแสดงเงินได้ตามความเป็น
จริง จึงเป็นการยากที่ผู้มีเงินได้จะ
ยอมรับ 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ .ศ. 2560 มีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราภาษี
และเพิ่มจ านวนค่าลดหย่อนให้
มากกว่าเดิมอาจจะมีปัญหา
ด้านจ านวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้
น้อยลง 

หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดย
ภาพรวมนั้นสอดคล้องกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
การปรับเพิ่ มค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนส่วนตัว รวมถึงอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท าให้ผู้
มี เงินได้บุคคลธรรมดามีภาระ
ภาษีลดลงจากเดิม 

หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี
เงิน ได้ บุ คคลธรรมด า พ .ศ . 
2560 ค่อนข้างดี จะมีปัญหาอยู่ 
คือ ผู้เสียภาษีมักไม่สนใจที่จะ
ศึ ก ษ า แ ล ะ เรี ย น รู้ วิ ธี ก า ร 
หลักเกณฑ์ในการช าระภาษีซ่ึง
โดยหลักแล้วภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เป็นภาษีที่ต้องประเมิน
ตนเอง 
 

ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นยังไม่พบ
ปัญหามากนัก 
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ระดับความส าเร็จ
ของการน า

นโยบายไปปฏบิัต ิ

กรมสรรพากรภาค 1  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กรมสรรพากรภาค 5  
จังหวัดชลบุร ี

กรมสรรพากรภาค 7  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรมสรรพากรภาค 9  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรมสรรพากรภาค 12  
จังหวัดสงขลา 

3) ความชัดเจนใน
การระบุฐานภาษี
ของบุคคลที่ ต้อง
เสียภาษี 

ระบบฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในปัจจุบันนั้นยังไม่สมบูรณ์ มีผู้หลบ
เลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวนมาก 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการระบุ
ฐ า น ภ า ษี ที่ ชั ด เจ น  แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในอัตรา
ก า รหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย แ ล ะ ค่ า
ลดหย่อนที่เป็นธรรมมากขึ้น 

การจัด เก็บภาษี เงิน ได้บุ คคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการระบุ
ฐานภาษีที่ชัดเจนมากซ่ึงได้มา
จากเงินได้พึ งประเมินหักด้วย
ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ฐานภาษี 
แต่ความซับ ซ้อนจะอยู่ ที่ ก าร
จ าแนกประเภทของเงินได้พึ ง
ประเมินบางประเภท 

ความชัดเจนในการระบุฐานภาษี
ของบุคคลที่ต้องเสียภาษีส าหรับ
การจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560  มีความ
ชัดเจนตามฐานรายได้ที่ระบุเป็น
อย่างยิ่ง 

ฐานข้อมูลกรมสรรพากรมีการแยกฐานตาม
ชั้นรายได้อย่างชัดเจน   

4)  ทั ก ษ ะ ข อ ง
เจ้าหน้าที่กับภาระ
งานที่ได้รับ 

ทักษะของเจ้ าหน้ าที่ เพี ยงพอใน
ระดับหนึ่ง อาจจะไม่สูงมากนักแต่
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ไดต้ามทักษะที่มี 

เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรมี
ทักษะเพียงพอในระดับหนึ่ ง 
แต่เนื่องจากกฎหมายภาษีมี
ความสลับซับซ้อน และยากต่อ
การท าความเข้าใจและมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา จึง
ต้องมีการเสริมทักษะให้กับ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

ทักษะของเจ้าหน้าที่ยังขาดความ
ช านาญในการแยกประเภทเงินได้ 
การเข้าใจรายละเอียดของการหัก
ค่าลดหย่อน แต่ละประเภทของ
ค่าลดหย่อนยังไม่ลึกซึ้งพอ 

ยังไม่ เพียงพอต่อการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากร เพราะหน่วย
การจัดเก็บ (ส านักงานสรรพากร
พื้ น ที่ ส า ข า )  อั ต ร า ก า ลั ง
เ จ้ า ห น้ า ที่ ยั ง น้ อ ย เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ส าหรับพื้ นที่ ใหญ่  ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จบใหม่
นั้น ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างานมาก
นัก ยังขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบของหลักการของกฎหมาย 

5) ความเพียงพอ
ในการฝึกอบรม
หลั กการจั ด เก็บ
ภาษีของเจ้าหน้าที่ 

กรมสรรพากรได้มีการฝึกอบรม 
ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็น
ป ร ะ จ า ทุ ก ปี  ใน ด้ า น ค ว า ม รู้ 
เจ้าหน้าที่ย่อมมีอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บ
ภาษีของเจ้ าหน้ าที่ นั้ น  มี ไม่
เพียงพอเท่าที่ควร เนื่องจาก       
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 
ด้านภาระงานของเจ้าหน้าที่ 

การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าที่ ส าหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับ
ภาระงานที่ได้มอบหมาย 

มีการจัดการฝึกอบรมอยู่อย่าง
สม่ า เส ม อ  เนื่ อ งจ าก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และ
อั ต ราภ าษี  แ ละอื่ น  ๆ  ต าม
นโยบายของรัฐ 

การฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่มี
เพียงพอกับภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย 
เนื่องจาก ได้รับอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้รู้เข้าใจ
หลักของกฎหมาย คู่มือในการปฏิบัติงาน มี
การสอนงานจากรุ่นพี่หรือผู้มีประสบการณ์ 
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6) ความเพียงพอ
ใน ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณในแต่
ละภูมิภาค 

การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บ
ภาษี เงิน ได้บุ คคลธรรมดา พ .ศ . 
2560 มีเพียงพอกับภาระงานในการ
จัดเก็บภาษีอากรในเชิ งปริมาณ
เท่านั้น 

ก ารจั ด ส รรงบ ป ระม าณ มี
เพียงพอต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ หรือการกระบวนการ
จัดเก็บภาษี แต่ขาดแรงจูงใจใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่
จัดเก็บภาษีอื่น ๆ เช่น กรม
ศุลกากร กรมสรรพสามิต ฯลฯ 

การจัดสรรงบประมาณในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 กับภาระงานในการ
จัดเก็บภาษี ยังไม่เพียงพอที่จะ
เป็ น ค่ าตอบ แท น เพื่ อ ส ารวจ
ผู้ประกอบการรายใหม่ มาเสีย
ภาษี  

เป็นการจัดสรรงบประมาณใน
ด้านการลงทุนพัฒนาเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการภาษีนั้น มี
ความล่าช้าตามรูปแบบของทาง
ราชการ ไม่เกิดความคล่องตัว 
โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ 

ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 กับภาระงานในการจัดเก็บภาษียังไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

7) ความทันสมัย
ของเทคโนโลยีใน
ระดับภูมิภาค 

ความทันสมัยของเทคโนโลยีในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรม พ.ศ. 
2560 มีความเหมาะสมกับภาระงาน
ในขณะนี้ เพียงแต่จ านวนเงินและ
จ านวนแบบแสดงรายการภาษี
เท่านั้น 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่
น าม าป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในก าร
จัดเก็บภาษีของแต่ละพื้นที่แต่
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เนื่ อ งจาก เท คโน โลยี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ก รม ส ร รพ า ก ร ได้ มี ก า รน า
เทคโนโลยีมาสอดแทรกในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน พร้อมกับ
น าข้อมูลภายนอก และภายในมา
ปรับใช้กับระบบงานเทคโนโลยี 
เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ งาน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่
ตลอดเวลา 

ความเหมาะสมในความทันสมัย
ของเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2 5 6 0  กั บ ภ า ร ะ งา น ยั ง ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอุปกรณ์
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะต้อง
ใช้ เค รื่อ งที่ ต ามก าหนดต้ อ ง
จ าหน่ายออกหรือเส่ือมสภาพ 

ความ เห ม าะสม ใน ความทั น สมั ย ขอ ง
เทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 กับภาระงานยังไม่
ทั น ส มั ย  เนื่ อ งจ า ก เท ค โน โล ยี มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาอย่ างต่อ เนื่ อ ง 
เครื่องมือในการท างานยังล้าสมัยเมื่อเทียบ
กับการเปลี่ยนแปลง 
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ระดับผลงานของนโยบาย     
1) ปริมาณลูกหน้ี
ในระบบภาษี 

ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งจะผันตัวเอง
ไปเป็นนิติบุคคล จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
จะท าให้ลูกหนี้ภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาลดลง แต่ไม่ได้เป็นจ านวน
สูงมากนัก 

ปริมาณลูกหนี้ทางภาษีจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ .ศ. 2560 
ไม่ไดท้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะที่มีชัดเจนมากนัก 
กล่าวคือ ยังไม่ลดลงจ านวน
มาก 

ลูกหนี้ทางภาษีของผู้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 ค่อนข้างต่ า
หรือแทบจะไม่มี 

ภาษีจะเป็นทางเลือกที่คนไม่
ยอมจ่ายจึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้
หนี้ทางภาษีลดลง 

ลูกหนี้ทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มลูกหนี้
ของภาษีจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงการหักค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมา 
อัตราภาษีลดลงท าให้เสียภาษีต้องเปลี่ยนมา
หักค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

2) การเขา้สู่ระบบ
ภาษีของ
ประชาชน 

หลังการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่นั้น
การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชน
จะเพิ่มขึ้น เพราะเสียภาษีน้อยลงจึง
เป็นแรงจูงใจที่จะเสียภาษีมากยิ่งขึ้น 

ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการ
รับรู้หน้าที่ของประชาชน ว่า
ภาษี คือ สิ่ งที่ จ าเป็นและจะ
น ามาช่วยในการบริหารพัฒนา
ประเทศ 

จ านวนประชาชนรายใหม่ที่จะเขา้
สู่ระบบภาษีจะมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การเข้ าสู่ ใน ระบบภาษี ขอ ง
ประชาชนหลังการจัดเก็บภาษี
เงิน ได้ บุ คคลธรรมด า พ .ศ . 
2560 จะมากขึ้ น  เนื่ อ งจาก
ภาระภาษีลดลง 

การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลจากพื้นที่ต่าง ๆ มีมากขึ้น 

3) คดีความทาง
ภาษี 

คดีความทางภาษีจะลดลงเนื่องจาก
เสียภาษีน้อยลง จึงเป็นแรงจูงใจที่จะ
เสียภาษีมากยิ่งขึ้นประกอบกับที่
ก รม ส รรพ าก รมี ก า รล งทุ น ใน
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

หลั งการจัด เก็ บภาษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีนั้น ส่งผลให้คดีความทาง
ภาษีลดลง 

คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 นั้นเมื่อภาระภาษีได้ลดลง 
ข้อโต้แย้งทางภาษีจะลดลง คดี
ความจะลดลงด้วยเช่นกัน 

คดีความทางภาษีหลังจากการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 จะมีความสอดคล้อง
กับลูกหนี้ทางภาษี ซ่ึงจะท าให้
ภาระภาษีลดลงมีเงินจ่ายภาษี
มากขึ้น  ลูกหนี้ ทางภาษีก็จะ
ลดลง คดีความก็ลดลงด้วย 

ในระยะแรกแนวโน้มคดีความทางภาษีจะ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการตีความในข้อกฎหมาย
ที่ มี เปลี่ ยนแปลงใหม่ ของการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 อาจจะมีข้อคลาดเคลื่อน คลุมเครือ 
กับการบังคับใช้อยู่บ้าง และระยะหลังคดี
ความทางภาษี จะลดลง เนื่ อ งจากการ
ตรวจสอบกระบวนการของธุรกิจท าได้ง่าย 
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4) การหลีกเลี่ยง
ในการจัดเก็บภาษี
ของประชาชน 

การหลีกเลี่ยงภาษีอากรจะเพิ่มขึ้น 
หากแต่ว่ากรมสรรพากรเข้มงวดกับ
การบังคับใช้ฎหมายให้มากกว่านี้ 
อาจจะส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงภาษี
น้อยลงซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ภายในระยะเวลาอัน
สั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง 

การหลีกเลี่ ยงภาษีหลังการ
จั ด เก็ บ ภ าษี เ งิ น ได้ บุ ค ค ล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นจะมี
ก ารหลี ก เลี่ ย งภ าษี ที่ ลดลง 
เนื่องจากมีการปรับลดอัตรา
ภาษี เพิ่มค่าลดหย่อนให้เกิด
ความเหมาะสม 

ผู้ที่หลีกเล่ียงภาษี กรมสรรพากร
มีมาตรการลงโทษตามกฎหมาย
อย่างเข้มงวด ทั้ งนี้  ขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้
เสียภาษีเองด้วย 

การหลีก เลี่ ย งภ าษี หลั งการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 ท าให้ผู้เสียภาษีมี
ภาระน้อยลงการเสียภาษีไม่เป็น
ภาระมากนัก การหลีกเล่ียงภาษี
ไม่คุ้มค่า จึงท าให้การหลีกเลี่ยง
ลดลงได ้

หลังจากมีการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ การหลีกเล่ียง
ภาษีอาจจะไม่ลดลงมากนัก เนื่องจากการ
ห ลี ก เลี่ ย งภ าษี  (Tax avoidance) เป็ น
วิธีการใด ๆ ตามกฎหมายที่มุ่งสร้างให้เกิดผล
ต่อภาระภาษีของผู้เสียภาษี เพื่อที่จะได้มี
ภาระภาษีที่จะต้องเสียต่ ากว่าเดิม 

5) ต้นทุนในการ
จัดเก็บภาษี 

ต้น ทุ น ใน การจั ด เก็ บภ าษี ไม่ ได้
เพิ่ มขึ้น  กรมสรรพากรไม่ ได้ เพิ่ ม
รายจ่ายในการจัดเก็บภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาหรือภาษีอื่นใดเป็น
พิเศษ 

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ได้
ส ร้ า ง ค ว า ม เป็ น ธ ร ร ม ต่ อ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ตาม
โครงสร้างของภาษีที่ปรับปรุง 
โดยส่ งผลให้ ต้ นทุ น ใน ก าร
จัดเก็บภาษีลดลงด้วย 

ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับ
ความเป็นธรรมต่อประชาชนนั้น 
กรมสรรพากรมีช่องทางในการ
เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
หลายช่องทาง ซ่ึงอ านวยความ
สะดวกมากขึ้น และค่าใช้จ่ายของ
ผู้เสียภาษีลดลง 

ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับ
ความเป็นธรรมต่อประชาชนมี
มากขึ้น 

สาเหตุหลายประการที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนในการบริหารจัดการภาษีสาเหตุ
หลัก คือ ความซับซ้อนของกฎหมายภาษี
และแนววิธีปฏิบัติในการบริหาร สรุปได้ว่า 
ต้นทุนในการจัดเก็บภาษียังไม่ได้ลดลงแต่
อย่างใด 

6) ความเป็นกลาง
ข องก ารจั ด เก็ บ
ภาษี 

ความเป็นธรรมในการจัดเก็บขึ้นอยู่
กับเจ้าหน้าที่สรรพากรมีความเป็น
กลางมากน้อยเพียงใด เข้มงวดกับผู้
มีเงินได้สม่ าเสมอหรือไม่ 

การจัดเก็บภาษี  ได้ยึดหลัก
ความเป็นกลางในการจัดเก็บ
ภาษี และหลักการจัดเก็บภาษี
ที่ด ี

การจัด เก็บภาษี เงิน ได้บุ คคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ได้
เพิ่มรายได้ของผู้เสียภาษีให้มาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดการออม การใช้
จ่ายบริโภคต่าง ๆ การลงทุน  

มีความเป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภ าษี ม ากขึ้ น  สอดคล้ อ งกั บ
สภาวะปัจจุบันได้ดีขึ้น สร้าง
ความสมัครใจในการช าระภาษี
มากขึ้น 

ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
มีความเป็นกลางและเป็นธรรมมากขึ้นต่อ
ประชาชนผู้เสียภาษี 
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 จากตารางที่ 5.18 ความแตกต่างของการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค พบว่า มีความแตกต่างในการบริหารและจัดเก็บภาษีกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
โดยในการศึกษา ระดับกระบวนการของน โยบาย  นั้ น  กรมสรรพากรภาค 1 (จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร) พบว่า มีการก าหนดความชัดเจนของผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีที่เป็นการใช้
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความชัดเจนเป็นอย่างมาก และเพียงพอที่
ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีที่ทันสมัย และได้จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) กรมสรรพากรภาค 
7 (จังหวัดพิษณุโลก) และกรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร
ภาค 12 (จังหวัดสงขลา) พบว่า มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน แต่การก าหนด
รับผิดชอบในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังไม่ชัดเจน 
 ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีนั้น กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ได้
มีการหักค่าใช้จ่ายให้ลดลงเหลือจ้านวนร้อยละ 60 ของรายได้ เป็นการบังคับให้ผู้มีเงินได้ต้องหัก
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง นับเป็นสิ่งที่ผู้มีเงินได้พยายามหลีกเลี่ยงกับการที่ต้องแสดงเงินได้ตาม
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตลอดมา ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราภาษีและเพ่ิมจ านวนค่าลดหย่อน
ให้มากกว่าเดิมอาจมีปัญหาด้านจ านวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้น้อยลง ซึ่งกรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัด
พิษณุโลก) พบว่า โดยภาพรวมนั้นมีความสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการปรับ
เพ่ิมค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนตัว รวมถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท าให้ผู้มีเงินได้บุคคล
ธรรมดามีภาระภาษีลดลงจากเดิม อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า 
ไดม้ีปัญหาที่ส าคัญ คือ ผู้เสียภาษีมักไม่ให้ความสนใจในการศึกษาและเรียนรู้วิธีการ หลักเกณฑ์ในการ
ช าระภาษีซึ่งโดยหลักแล้วภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่ประเมินตนเองที่ผู้เสียภาษีจะต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบของการช าระหรือไม่ช าระภาษี และกรมกรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา)
พบว่า ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นยังไม่พบปัญหา
มากนัก เนื่องจากจ านวนประชากรที่จัดเก็บในพื้นที่มีค่อนข้างน้อยและการเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ยัง
ค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ 
 ความชัดเจนในการระบุฐานภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษี  กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัด
กรุงเทพมหานคร) พบว่า ในปัจจุบันนั้นการระบุฐานภาษียังไม่สมบูรณ์ มีผู้หลบเลี่ยงภาษีจ านวนมาก
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) 
กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) และกรมกรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) ได้ท าการ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในอัตราการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่เป็นธรรมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เงิน
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ได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่าย และฐานข้อมูลกรมสรรพากรมีการแยกฐานตามชั้นรายได้อย่างชัดเจน
ตามกฎหมายเงินได้ท่ีต้องเสียภาษี เป็นต้น  
 ทักษะของเจ้าหน้าที่กับภาระงานที่ได้รับ กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 
พบว่า เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับซึ่งไม่สูงมากนัก แต่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ ใน
ขณะเดียวกันกรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า มีทักษะเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจาก
กฎหมายภาษีมีความสลับซับซ้อน และยากต่อการท าความเข้าใจในการแก้ไขเพ่ิมเติม กรมสรรพากร
ภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า ทักษะของเจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการแยกประเภทเงินได้ 
การเข้าใจรายละเอียดของการหักค่าลดหย่อน แต่ละประเภทของค่าลดหย่อนยังไม่ลึกซึ้งพอ  ใน
ขณะเดียวกันกรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) และ กรมกรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัด
สงขลา) พบว่า ทักษะยังมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดเก็บภาษีอากร เพราะหน่วยการจัดเก็บ
อัตราก าลั งเจ้าหน้าที่ยังน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานส าหรับ พ้ืนที่ ใหญ่  ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จบใหม่นั้น ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน
มากนัก ยังขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในระเบียบของหลักการต่าง ๆ  
 ความเพียงพอในการฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่  พบว่า กรมสรรพากรภาค 1 
(จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ได้มีการฝึกอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ในด้าน
ความรู้ต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องกับ กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า มีเพียงพอกับ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัด
นครราชสีมา) พบว่า มีการจัดฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และอัตราภาษี และอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐ กรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) มีเพียงพอกับ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจาก ได้รับอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้รู้เข้าใจหลักของกฎหมาย คู่มือใน
การปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) การฝึกอบรมหลักการจัดเก็บภาษี 
มีไม่เพียงพอเท่าท่ีควร เนื่องจากข้อจ ากัดทั้งทางด้านงบประมาณ และด้านภาระงานของเจ้าหน้าที่ 
 ความเพียงพอในการจัดสรรงบประมาณ กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 
พบว่า การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษี ที่เพียงพอกับภาระงานในการจัดเก็บภาษีอากรในเชิง
ปริมาณเท่านั้น กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า มีเพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
หรือกระบวนการจัดเก็บภาษี แต่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่
จัดเก็บภาษีอ่ืน ๆ เช่น กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรภาค 7 
(จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า การจัดสรรงบประมาณในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
กับภาระงานในการจัดเก็บภาษี ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นค่าตอบแทนเพ่ือส ารวจผู้ประกอบการรายใหม่ 
มาเสียภาษี กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณในด้านการ
ลงทุนพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการภาษีนั้น มีความล่าช้าตามรูปแบบของทางราชการ ไม่เกิด
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ความคล่องตัว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี กรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) พบว่า ยังไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ความทันสมัยของเทคโนโลยี กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) พบว่า มีความ
เหมาะสมกับภาระงานในขณะนี้ที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความสอดคล้องกับ กรมสรรพากร
ภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า มีความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่น ามาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
ของแต่ละพ้ืนที่แต่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า มีการน าเทคโนโลยีมาสอดแทรกในการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน พร้อมกับน าข้อมูลภายนอก และภายในมาปรับใช้กับระบบงานเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า ความทันสมัยของ
เทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีกับภาระงานยังมีความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องที่ตามก าหนดต้องจ าหน่ายออก และ กรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัด
สงขลา) พบว่า ยังไม่มีความทันสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 
เครื่องมือในการท างานยังล้าสมัยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลง 
 ใน ระดับผลงานของนโยบาย นั้น กรมสรรพากรในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันไป 
เนื่องจาก ความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนได้รับแตกต่างกัน กล่าวคือ ปริมาณลูกหนี้ในระบบภาษี
กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) พบว่า ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งจะผันตัวเองไปเป็นนิติ
บุคคล จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ลูกหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลง แต่ไม่ได้เป็นจ านวนสูงมากนัก
โดยมีความสอดคล้องกับ กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า ลูกหนี้ทางภาษีจากการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ไม่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ชัดเจน
มากนัก กล่าวคือ ยังไม่ลดลงจ านวนมาก กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า ลูกหนี้ทาง
ภาษีของผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ค่อนข้างต่ าหรือแทบจะไม่มี
กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า ภาษีจะเป็นทางเลือกของที่คนไม่ยอมจ่ายหรือไม่
ช าระภาษีจึงท าให้ลูกหนี้ภาษีเพ่ิมขึ้นจึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้หนี้ทางภาษีลดลง  อย่างไรก็ตาม 
กรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) พบว่า มีแนวโน้มลูกหนี้ภาษีเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการหักค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมา อัตราภาษีลดลงท าให้เปลี่ยนมาหักค่าใช้จ่ายมากข้ึน 
 การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชน กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) พบว่า 
หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่นั้นการเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชน
จะเพ่ิมขึ้น เพราะเสียภาษีน้อยลงจึงเป็นแรงจูงใจที่จะเสียภาษีมากยิ่งขึ้น  โดยสอดคล้องกับ 
กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการรับรู้หน้าที่ของประชาชน ว่า
ภาษีคือ สิ่งที่จ าเป็นและจะน ามาช่วยในการบริหารพัฒนาประเทศ กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัด
พิษณุโลก) พบว่า จ านวนประชาชนรายใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบภาษีจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จะมากขึ้น เนื่องจากภาระภาษีลดลง และกรมสรรพากรภาค 12 
(จังหวัดสงขลา) พบว่า การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ต่าง ๆ มีมากขึ้น 
 คดีความทางภาษี  กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) พบว่า จะลดลงเนื่องจาก
เสียภาษีน้อยลง จึงเป็นแรงจูงใจที่จะเสียภาษีมากยิ่งขึ้นประกอบกับที่กรมสรรพากรมีการลงทุนใน
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า หลังการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีนั้น ส่งผลให้คดีความทางภาษี
ลดลง กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นเมื่อภาระภาษีลดลง ข้อโต้แย้งทางภาษีจะลดลง คดีความจะลดลงด้วย
เช่นกัน กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า คดีความทางภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จะมีความสอดคล้องกับลูกหนี้ทางภาษี ซึ่งจะท้าให้ภาระภาษีลดลงมีเงิน
จ่ายภาษีมากขึ้น  ลูกหนี้ทางภาษีก็จะลดลง คดีความก็ลดลงด้วยเช่นกัน  ในขณะเดียวกัน 
กรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) ระยะแรกแนวโน้มคดีความทางภาษีจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
ตีความในข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 อาจจะมีข้อคลาดเคลื่อน คลุมเครือ กับการบังคับใช้อยู่บ้าง และระยะหลังคดีความทางภาษีจะ
ลดลง เนื่องจากการตรวจสอบกระบวนการของธุรกิจท าได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
 การหลีกเลี่ยงในการบริหารจัดเก็บภาษีของประชาชน กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัด
กรุงเทพมหานคร) พบว่า การหลีกเลี่ยงภาษีอากรจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น หากแต่ว่ากรมสรรพากร
เข้มงวดกับการบังคับใช้ฎหมายให้มากกว่านี้ อาจจะส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงภาษีน้อยลง อย่างไรก็ตาม 
กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า การหลีกเลี่ยงภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีที่ลดลง เนื่องจากมีการปรับลดอัตราภาษี เพ่ิมค่า
ลดหย่อนให้เกิดความเหมาะสม กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า ควรมีมาตรการ
ลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีเอง
ด้วย กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า การหลีกเลี่ยงภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระน้อยลงการเสียภาษีไม่เป็นภาระมากนัก การ
หลีกเลี่ยงภาษีไม่คุ้มค่า จึงท้าให้การหลีกเลี่ยงลดลงได้ และกรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) 
พบว่า หลังจากมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ การหลีกเลี่ยงภาษีอาจจะ
ไม่ลดลงมากนัก เนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นวิธีการใด ๆ ตามกฎหมายที่มุ่งสร้างให้เกิดผลต่อ
ภาระภาษีของผู้เสียภาษี เพ่ือที่จะได้มีภาระภาษีท่ีจะต้องเสียต่ ากว่าเดิม 



186 
 
 ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) พบว่า ต้นทุนในการ
จัดเก็บภาษีไม่ได้เพ่ิมขึ้น กรมสรรพากรไม่ได้เพ่ิมรายจ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ
ภาษีอ่ืนใดเป็นพิเศษ สอดคล้องกับ กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ได้สร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ตามโครงสร้างของ
ภาษีที่ปรับปรุง โดยส่งผลให้ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีลดลงด้วย  กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัด
พิษณุโลก) พบว่า ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนนั้น กรมสรรพากรมีช่องทางในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายช่องทาง ซึ่งอ านวย
ความสะดวกมากขึ้น และค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีลดลง กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) 
พบว่า ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 กับความเป็นธรรมต่อประชาชนมี
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) พบว่า สาเหตุหลายประการที่มีผลต่อ
การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนในการบริหารจัดการภาษีสาเหตุหลัก คือ ความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและ
แนววิธีปฏิบัติในการบริหาร สรุปได้ว่า ต้นทุนในการจัดเก็บภาษียังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด 
 ความเป็นกลางของการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) พบว่า 
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สรรพากรมีความเป็นกลางมากน้อยเพียงใด เข้มงวด
กับผู้มีเงินได้สม่ าสมอหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธรรมต่อประชาชนทุกครัวเรือน โดยมีความ
สอดคล้องกับ กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัดชลบุรี) พบว่า การจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ได้ยึดหลักความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) พบว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบ
ใหม่ได้เพ่ิมรายได้ของผู้เสียภาษีให้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการออม การใช้จ่ายบริโภคต่าง ๆ การลงทุน 
รวมไปถึงการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า ความ
เป็นกลางในการจัดเก็บภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จะท าให้เกิดความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันได้ดีขึ้น สร้างความสมัครใจในการ
ช าระภาษีมากขึ้น  และกรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) พบว่า ความเป็นกลางในการจัดเก็บ
ภาษีหลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความเป็นกลางและเป็นธรรมมากขึ้นต่อ
ประชาชนผู้เสียภาษีในประเทศ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 5 ภาคนั้น ผู้วิจัยได้จ าแนกรายละเอียดของหัวข้อที่ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค กรมสรรพากรทั้ง 5 ภาคตามภาพที่ 5.3 และ
ภาพที่ 5.4 ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.3 หัวข้อในการสัมภาษณ์ในระดับกระบวนการการของนโยบาย 
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ภาพที่ 5.4 หัวข้อในการสัมภาษณ์ในระดับผลงานของนโยบาย 
 
 จากผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( Indept interview) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้ ง 5 ภาคของ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผู้วิจัยได้ท าสรุปประเด็นที่ส าคัญของระดับกระบวนการของนโยบาย 
และระดับผลงานของนโยบาย ตามตารางท่ี 5.19 และตารางท่ี 5.20 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.19 สรุปภาพรวมประเด็นระดับกระบวนการของนโยบาย 
 

ระดับกระบวนการ            
ของนโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) การก าหนดความชัดเจนของ
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี 

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 
2560 มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก และเพียงพอที่ผู้รับผิดชอบสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการ
จัดเก็บภาษ ี

ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีลดลง เนื่ องจากประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจของระบบภาษีมากขึ้น 

3) ความชัดเจนในการระบุฐาน
ภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษี 

หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีนั้น มีความครอบคลุมในตัวบทกฎหมายและ
สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละภูมิภาค 

4) ทักษะของเจ้าหน้าที่กับภาระ
งานที่ได้รับ 

ทักษะของเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคกับภาระงานที่ได้รับ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของรูปแบบภาษีแบบใหม่ 

5) ความเพียงพอในการฝึกอบรม
หลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ 

การฝึกอบรมในระดับภูมิภาคของเจ้าหน้าที่นั้น ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ปัญหาทางด้านงบประมาณ และการเข้าถึงของหน่วยงานต่าง ๆ 

6) ความเพียงพอในการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละภูมิภาค 

การจัดสรรงบประมาณในแต่ปีงบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด เนื่ องจาก
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และปัญหาอื่น ๆ ของสังคม 

7) ความทันสมัยของเทคโนโลยีใน
ระดับภูมิภาค 

ในระดับภูมิภาคยังขาดเทคโนโลยีที่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนได้รวดเร็วมากนัก 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
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ตารางท่ี 5.20 สรุปภาพรวมประเด็นระดับผลงานของนโยบาย 
 

ระดับผลงานของ 
นโยบาย 

ระดับความส าเร็จของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

1) ปริมาณลูกหนี้ในระบบภาษี ปริมาณลูกหนี้ทางภาษีมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากการขยายฐานของภาษี       
ที่เป็นการเอื้ออ านวยในการช าระภาษีท่ีง่ายขึ้น 

2) การเข้าสู่ ระบบภาษีของ
ประชาชน 

การเข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์ และการ
อ านวยความสะดวกในการเสียภาษีท่ีง่ายขึ้น 

3) คดีความทางภาษ ี คดีความทางภาษีมีการปรับตัวลดลง ตามปริมาณลูกหนี้ภาษี 
4) การหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บ
ภาษีของประชาชน 

การหลีกเลี่ยงภาษีในการจัดเก็บภาษีไม่ลดลง หรือเท่าเดิม เนื่องจากขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของประชาชนในการแสดงรายการภาษีตามความเป็นจริง 

5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ยังคงในอัตราเท่าเดิม เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
6) ความเป็นกลางของการ
จัดเก็บภาษ ี

ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปรับขยายฐาน
ภาษี และการยกเว้นภาษีท่ีขยายฐานรายได้มากข้ึน 

 
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, 2560. 
 

5.4 บทสรุป 

 จากผลการศึกษาในส่วนของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในเรื่องการศึกษา
ระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 
2560 นั้น ผู้วิจัยได้บทสรุปของผลการศึกษาโดยแยกออกเป็นในส่วนของผู้บริหารระดับสูงกับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ดังนี้  
 

5.4.1 บทสรุปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง  
 สภาพปัญหาของสภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 โดยปัจจัยภายในนั้น คือ 
ปัญหาทางด้านการเมือง การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารประเทศ เป็นต้น ปัจจัยภายนอก คือ 
ความผันผวนของราคาน้ ามัน วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ท าการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน 
และความตกต่ าของระบบเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ท าให้เกิดความจ าเป็นของนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ขึ้นมา โดยมีความชัดเจนที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิด
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ประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งสาระส าคัญของนโยบาย คือ ท าให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีภาระ
ทางภาษีลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การปรับลดอัตราภาษีและเพ่ิมการหักค่าใช้จ่ายแบบรวม รวมถึง
การพิจารณาหักค่าลดหย่อน จะเห็นได้ว่าก่อนปีภาษี 2560 ประชาชนผู้มีรายได้ไม่เกิน 20 ,000 บาท
ต่อเดือนจะไม่มีภาระภาษีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หลังลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี 
2560 จะท าให้ประชาชนผู้มีรายได้มากกว่า 20 ,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน จะไม่มี
ภาระต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน การปรับปรุงโครงสร้างการลดหย่อน รวมถึงการปรับฐานรายได้ที่มีการ
ขยายให้กว้างขึ้น ซึ่งเดิมประชาชนที่มีรายได้น้อยก็จะไม่ต้องจ่ายภาษี หรือเรียกว่าการจ่ายภาษีจะ
ก่อให้เกิดความสมดุลของระบบการจัดเก็บงบประมาณ  
 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะท าให้เกิดจ านวนเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้นและส่งผลดีต่อประเทศไทยโดยรวม ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนั้น คือ
ประชาชนที่มีรายได้แต่ไม่ต้องเสียภาษีย่อมมีผลดี ต่อพนักงานประจ าที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 
บาท และประชาชนที่มีรายได้ประเภทอ่ืนที่ไม่เกิน 60 ,000 บาทต่อปี ที่ไม่ต้องมาเสียเวลายื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้อีกต่อไป นอกจากนี้ ส าหรับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียภาษี 
คือ พนักงานประจ าที่โสด ไม่มีสิทธิลดหย่อนอ่ืนใด และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 310,000 บาท จะได้รับ
สิทธิไม่ต้องเสียภาษีจากการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนของนโยบายนี้เช่นเดียวกัน แต่ส าหรับ
ประชาชนผู้มีรายได้และต้องเสียภาษี ส าหรับพนักงานประจ าที่มีคู่สมรสและบุตรที่ต้องเลี้ยงดู ก็จะ
ได้รับผลประโยชน์ในการลดอัตราภาษีจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษี และส าหรับคนที่มีเงินได้สุทธิ
เกิน 4 ล้านบาท (Highest income) ซึ่งสิทธิประโยชน์ข้อนี้จะท าให้ลดจ านวนเงินภาษีที่คนกลุ่มนี้ต้อง
จ่ายได้มากกว่าคนอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินภาษีท่ีลดลงสูงสุดของคนกลุ่มนี้ คือ 50,000 บาท จะเห็นได้ว่า
เมื่อประชาชนได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ดังกล่าว
แล้ว จะท าให้เกิดความเป็นธรรมต่อการกระจายรายได้ที่มีความทั่วถึง ช่วยน าพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นจากปัญหาความไม่ เป็นธรรมต่อการกระจายรายได้  และสร้างการจ้างงานให้กับประชาชน
ภายในประเทศมากขึ้น เมื่อประชาชนมีงานท าก็จะท าให้เกิดการออม และจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้เกิด
การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นที่เป็นผลดีในระยะยาว เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพของ
นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่ได้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายของผู้บริหารนั้น เป็นการมองปัญหา
ที่เกิดขึ้นในอดีต และน ามาแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม และสอดคล้องกับแนวการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดี  คือ หลักความ
ยุติธรรม หลักความแน่นอน หลักความสะดวก หลักความประหยัดและมีประสิทธิภาพ และหลักการ
อ านวยรายได้ เป็นต้น ซึ่งกรมสรรพากรจะให้ความส าคัญกับความทันสมัยของเทคโนโลยีในการ



192 
 
จัดเก็บภาษีที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผ่านการจัดสรรงบประมาณ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความ
พร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม 
 

5.4.2 บทสรุปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความชัดเจนมาก 
และเพียงพอที่ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากจ านวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดามีเป็นจ านวนมาก การบริหารจัดการจึงได้แบ่งรายผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน
ไป เช่น กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กลุ่มที่ 2 บุคคลธรรมดาที่มี
เงินได้ แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และกลุ่มที่ 3 บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ แต่ยังไม่ได้อยู่ใน
ระบบการจัดเก็บ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีนั้น มีความครอบคลุมในตัวบทกฎหมาย 
ทั้งนี้ การเก็บภาษีท่ีมีการเพ่ิมค่าลดหย่อนและขยายฐานอัตราภาษี อาจท าให้ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาลดน้อยลง เพราะประชาชนที่มีเงินได้ต่ ากว่า 26,000 บาทต่อเดือนจะได้รับการยกเว้น
ภาษี ตามการระบุฐานภาษีที่มีความชัดเจนตามเกณฑ์รายได้ของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งทักษะ
ของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดเก็บภาษีนั้นยังขาดประสบการณ์ เนื่องจากเป็นภาษีรูปแบบใหม่ที่
จะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมจากกรมสรรพากรอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดย
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันนั้น มีจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน แต่ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงานหรือออกตรวจภาษีนั้นได้จ านวนไม่มากเท่าที่ควร ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพราะว่างบประมาณในการจัดสรรให้นั้นมีจ ากัดในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้เทคโนโลยี
และเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ยังขาดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นต้น 
 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วตามเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์ของโลกนั้น จึงจะต้อง
มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ซึ่งจะท าให้ลูกหนี้ทางภาษีลดลง 
เนื่องจากการขยายฐานของภาษี ที่เป็นการเอ้ืออ านวยในการช าระภาษีที่ง่ายขึ้น เมื่อลูกหนี้ทางภาษี
น้อยลงก็จะท าให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลังมากขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนในแต่ละชั้นรายได้ ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะท าให้คดีความทางภาษีต่าง ๆ นั้นลดลงตามลูกหนี้ทางภาษีด้วยเช่นกัน แต่การ
หลีกเลี่ยงภาษีนั้นอาจไม่สามารถท าให้ลดลงได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบและ
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่จะต้องช าระภาษี และตระหนักถึงคุณประโยชน์และข้อเสียภาษีถ้าประเทศไทย
มีประชาชนเสียภาษีน้อยลง ส าหรับต้นทุนในการจัดเก็บภาษีนั้นไม่มีการเพ่ิมข้ึน แต่ยังคงรักษาเท่าเดิม
เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
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ระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
ระดับบริบทของนโยบาย ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 

1) สภาพปัญหาของเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 

เนื่องจากประชาชนในประเทศมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และอัตราค่าครองชีพ
โดยรวมนั้นสูงขึ้น ท าให้ต้องเกิดการปรับ
ฐานภาษีให้กว้างขึ้นเพื่อสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 

1) ความเพียงพอในการจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณในการบริหารจัดเก็บภาษีโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ในครั้งนี้นั้น มี การ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานในส่วนกลางของกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง 

2) ความชัดเจนการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ

มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายที่
ประชาชนสามารถท าความเข้าใจของ
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2) ความเพียงพอของจ านวนบุคลากร จ านวนบุคลากรนั้นมีเพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับ 
และแบ่งภาระงานตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายในแต่
ละด้าน เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างเสมอ
ภาคและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 

3) ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับใน
การก าหนดนโยบาย 

มีการสร้างนโยบายการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายใน
สังคม ท าให้เกิดผลประโยชน์นั้นตกอยู่กับ
ทุกครัวเรือนในประเทศไทยอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม 

3) ความเหมาะสมของรูปแบบเทคโนโลยี สามารถ ใช้ เทค โน โลยี เพื่ อล ดขั้ น ตอน ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ต่าง ๆ ท่ีน ามาปรับใช้ 
เช่น การรับช าระภาษีด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต 
ณ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาต่าง ๆ การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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ระดับบริบทของนโยบาย 

4) ความเป็นธรรมของนโยบายในการ
จัดเก็บภาษ ี

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมต่อการปรับฐานภาษีที่ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเสียภาษีในแต่ละช้ันรายได้อย่างเสมอภาคและ เท่า
เทียม มีการช าระภาษีตามขั้นรายได้ ครัวเรือนท่ีมีรายได้มากจะเสียภาษีมาก ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะได้รับการยกเว้น หรือเสียภาษีน้อย 

5) การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ 
โดยยึดหลักตามผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับกระบวนการของนโยบาย ระดับผลงานของนโยบาย 
1) การก าห น ดความ ชั ด เจน ข อ ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี 

การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความ
ชัดเจนเป็นอย่างมาก และเพียงพอที่
ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ปริมาณลูกหนี้ในระบบภาษี ปริมาณลูกหนี้ทางภาษีมีการปรับตัวลดลง เนื่องจาก
การขยายฐานของภาษีที่เป็นการเอื้ออ านวยในการ
ช าระภาษีที่ง่ายขึ้น ท าให้ลูกหนี้ภาษีที่ค้างช าระอยู่
เดิมนั้นกลับมาเสียภาษีมากขึ้น ประกอบกับนโยบาย
ในการผ่อนช าระเพื่อให้ง่ายต่อประชาชน 

2) ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ
ภาษี 

ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี
ลดลง เนื่องจากประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจของระบบภาษีมากขึ้น 

2) การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชน การเข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีการ
ประชาสัมพันธ์ และการอ านวยความสะดวกในการ
เสียภาษีท่ีง่ายขึ้น ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3) ความชัดเจนในการระบุฐานภาษี
ของบุคคลทีต้่องเสียภาษ ี

หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีนั้น มีความ
ครอบคลุมในตัวบทกฎหมายและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพแวดล้อมของแต่
ละภูมิภาคในประเทศไทย 

3) คดีความทางภาษ ี คดีความทางภาษีมีการปรับตัวลดลง ตามปริมาณ
ลูกหนี้ภาษี เนื่องจากลูกหนี้ทางภาษีได้ตระหนักถึง
คดีความทางภาษีที่มีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลานาน 
ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการท าคดีความ 
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ระดับกระบวนการของนโยบาย ระดับผลงานของนโยบาย 

4) ทักษะของเจ้าหน้าที่กับภาระงานที่
ได้รับ 

ทักษะของเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคกับ
ภาระงานที่ ได้รับ ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ของรูปแบบภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ 

4) การหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บภาษีของ
ประชาชน 

การหลีกเลี่ยงภาษีในการจัดเก็บภาษีไม่ลดลง หรือ
เท่าเดิม เนื่องจากขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชน
ในการแสดงรายการภาษีตามความเป็นจริง และไม่
หลีกเลี่ยงภาษีท่ีต้องจัดเก็บของกรมสรรพากร 

5) ความ เพี ยงพอในการฝึกอบรม
หลักการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที ่

การฝึกอบรมในระดับภูมิภาคในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนั้น ยังมีไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก ปัญหาทางด้านงบประมาณ 
และการเข้าถึงของหน่วยงานต่าง ๆ 

5) ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ยังคงในอัตราเท่าเดิม เพื่อ
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และสร้างความเสมอภาค
ต่อประชาชนในการรับรู้ถึงนโยบายของการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดี 

6) ความเพียงพอในการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละภูมภิาค 

การจัดสรรงบประมาณของภูมิภาคในแต่
ปีงบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และปัญหา       
อื่น ๆ ของสังคม 

6) ความเป็นกลางของการจัดเก็บภาษี ความเป็นกลางในการจัดเก็บภาษีมี เพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจาก การปรับขยายฐานภาษี การยกเว้นภาษีที่
ขยายฐานรายได้มากขึ้น การเพิ่มค่าลดหย่อน และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการช าระภาษี
ในอัตราก้าวหน้า (Progressive tax) ต่อทุกช้ันรายได้
ตามบัญชีขั้นบันได้ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รูปแบบใหม ่
 

7) ความทันสมัยของเทคโนโลยีใน
ระดับภูมิภาค 

ในระดับภูมิภาคนั้นยังขาดเทคโนโลยีที่
เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนได้รวดเร็วมากนัก 
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 จากตารางที่ 5.21 บทสรุประดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติหลังการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 พบว่า ในระดับความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ได้ตอบวัตถุประสงค์และค าถามการวิจัย คือ ระดับความส าเร็จที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยนั้น ประกอบด้วย 
4 ด้าน ผ่านรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) คือ  
   1) ระดับบริบทของนโยบาย สภาพปัญหาของภาวะเศรษฐกิจและสังคม มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ ที่มีความชัดเจน
ในการน านโยบายไปปฏิบัติในผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ โดยมีความเป็นธรรมและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเสมอภาค 
   2) ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย ในส่วนกลางนั้นมีงบประมาณที่
เพียงพอ และมีการจัดสรรจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อความเหมาะสมของเทคโนโลยีในหน่วยงาน 
   3) ระดับกระบวนการของนโยบาย มีการก าหนดความชัดเจนของ
ผู้รับผิดชอบ และระบุปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาค
ยังขาดทักษะในการปฏิบัติกับภาระงานที่ได้รับ และการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอเช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีส าหรับปฏิบัติการในระดับภูมิภาค 
   4) ระดับผลงานของนโยบาย ปริมาณลูกหนี้ทางภาษีมีการปรับตัวลดลง 
ตามคดีความทางภาษี ส่งผลให้การเข้าสู่ระบบภาษีของประชาชนเพ่ิมขึ้น การหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บ
ภาษีลดลง แต่ยังคงการจัดเก็บภาษีไว้เท่าเดิมเพ่ือให้เกิดความเป็นกลางในการจั ดเก็บภาษีตาม
หลักการจัดเก็บภาษีท่ีดี (Principle of taxation) 
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บทท่ี 6 
 

การศึกษาความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ 
ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 

6.1 การวิเคราะห์ภาระทางด้านภาษี (Tax Incidence Analysis) 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ

ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 

พ.ศ. 2560 ในบทนี้นั้น จะเป็นผลการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ของการศึกษา

เปรียบเทียบความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

รัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ที่เก่ียวข้องกับ  

  (1) การกระจายรายได้ของครัวเรือน  

  (2) รายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด  

  (3) การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

  (4) ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง  

  (5) การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 ดังนั้น ในการวิเคราะห์ภาระทางด้านภาษี (Tax Incidence Analysis) นั้นจะต้องมีข้อมูล

ประกอบการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลการกระจายรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 และ

พ.ศ. 2560 ข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือนไทยในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ 

พ.ศ. 2560 จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลจ านวนภาษีทั้งหมดที่สามารถจัดเก็บได้ (ภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560) จากกรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง โดยการศึกษาในบทนี้สามารถจ าแนกองค์ประกอบที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
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6.2 ภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558     

 การศึกษาภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 เป็นการศึกษาโครงสร้างภาษีใน
รูปแบบเก่าที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และการศึกษา
ระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 
2560 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.1 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2558  
 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558. 
  
 จากตารางที่ 6.1 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2558 พบว่า การกระจายรายได้ของ
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด มีรายได้ 2,574 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนร้อยละ 25.2 ของประชากร มี
ความแตกต่างระหว่าง ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด ที่มีรายได้ 26,161 บาทต่อเดือน สัดส่วนร้อยละ 
15.7 ของประชากร อยู่ที่  23,587 บาทต่อเดือน เกือบ 10 เท่า ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด 
กล่าวคือ เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ของสังคมไทยที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้ประเทศเกิดความเท่าเทียม
ทางการกระจายรายได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดนั้น ถือเป็นสัดส่วนของ

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

ร้อยละของ
ประชากร 

รายได้ประจ าต่อคน
ต่อเดือน (บาท) 

ร้อยละส่วนแบ่งของ
รายได้ประจ า 

รายได้น้อยสุด   25.2%   2,574    7.0% 
รายได้น้อย   21.8%   4,903   11.6% 
รายได้ปานกลาง   20.0%   7,368   16.0% 
รายสูง   17.3% 11,089   20.8% 
รายได้สูงสุด   15.7% 26,161   44.6% 
รวม 100.0% 52,095  100.0% 
รายได้ประจ าต่อคน             
ต่อเดือน (บาท) 

9,212 บาท 

สัมประสิทธิ์ของความ               
ไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม) 

0.337 
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ประชากรที่มากกว่าครัวเรือนชั้นรายได้อ่ืน ๆ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค
ในอนาคตของประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 6.2 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด       
พ.ศ. 2558  
 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558. 
  
 จากตารางที่ 6.2 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่าย
ทั้งหมด พ.ศ. 2558 พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด มีค่าใช้จ่ายส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ร้อยละ 56.1 รองลงมาคือ ครัวเรือนที่มีรายได้สูง ร้อยละ 27.0 ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง ร้อยละ 
10.3 ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ร้อยละ 4.6 และท่ีน้อยที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด ร้อยละ 2.0 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการกระจายรายจ่ายทางด้าน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามชั้นรายได้ กล่าวคือ เป็นการจ่ายภาระภาษีในรูปแบบอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Tax Rate) โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดจะเสียภาษีน้อย หรือได้รับการยกเว้นตาม
รายได้ที่มี และชั้นที่มีรายได้สูงสุดจะเสียภาษีในฐานที่สูงสุดตามรายได้ที่ได้รับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
รูปแบบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น เป็นการลดความเหลื่อมล้ าของการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมของประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ ตามหลักการจัดเก็บภาษีท่ีดี 
(Principles of taxation) 
 
 
 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

ร้อยละของรายจ่าย 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายได้น้อยสุด    2.0% 
รายได้น้อย    4.6% 
รายได้ปานกลาง   10.3% 
รายสูง   27.0% 
รายได้สูงสุด   56.1% 
รวม 100.0% 
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ตารางท่ี 6.3 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558  
(ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 = 302,494,069,000 บาท) 

 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 และผล
การจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2558 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. 
  
 จากตารางที่ 6.3 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 พบว่า ครัวเรือนที่มี
รายได้สูงสุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จ านวน 169,606,922,519 บาท รองลงมา
คือ ครัวเรือนที่มีรายได้สูง จ านวน 81,791,465,892 บาท ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง จ านวน 
31,156,635,869 บาท ครัวเรือนมีรายได้น้อย จ านวน 13,848,704,354 บาท และที่น้อยที่สุด คือ 
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด จ านวน 6,090,340,366 บาท ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ระบบการจัดเก็บ
ภาษีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง นั้นเป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี (Principles of 
taxation) อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางนั้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ า ยังไม่ได้
รับประโยชน์จากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรูปแบบเก่ามากนัก จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกับทุกชั้นรายได้
ของครัวเรือนในประเทศไทย 
 

 

 

 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(บาท) 

รายได้น้อยสุด      6,090,340,366 
รายได้น้อย    13,848,704,354 
รายได้ปานกลาง    31,156,635,869 
รายสูง    81,791,465,892 
รายได้สูงสุด  169,606,922,519 
รวม 302,494,069,000 
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ตารางท่ี 6.4 ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2558 (Effective tax rate) 
                                                                       

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2558 และผล
การจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2558 กรมสรรพากร. 
  
 จากตารางที่ 6.4 แสดงภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2558 พบว่า ครัวเรือนที่มี
รายได้สูงสุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ครัวเรือน
รายได้สูง ร้อยละ 27.7 ครัวเรือนรายได้ปานกลาง ร้อยละ 16.0 ครัวเรือนรายได้น้อย ร้อยละ 10.0 
และครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด ร้อยละ 7.2 ตามล าดับ ซึ่งเป็นรูปแบบอัตราภาษีแบบก้าวหน้า   
                                                                   
ตารางท่ี 6.5 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 
 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2558 และผล
การจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2558 กรมสรรพากร. 

ชั้นรายได้ของครัวเรือน ร้อยละของภาระภาษีที่แท้จริง  
รายได้น้อยสุด   7.2% 
รายได้น้อย 10.0% 
รายได้ปานกลาง 16.0% 
รายสูง 27.7% 
รายได้สูงสุด 37.7% 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

การกระจายรายได้ก่อน
จัดเก็บภาษ ี

การกระจายรายได้หลัง 
จัดเก็บภาษ ี

รายได้น้อยสุด    7.0%    7.2% 

รายได้น้อย   11.6%   11.9% 

รายได้ปานกลาง   16.0%   16.7% 

รายสูง   20.8%   25.4% 

รายได้สูงสุด   44.6%   38.7% 
รวม 100.0% 100.0% 
สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม) 0.337 0.307 
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 จากตารางที่ 6.5 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558  พบว่า 
เมื่อท าการเปรียบเทียบการกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจาย
รายได้หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของ
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายในทิศทางที่ดีขึ้น ครัวเรือนรายได้สูงสุดมีการแบกรับภาระภาษีมากข้ึน 
(จากเดิมก่อนการจัดเก็บภาษีร้อยละ 44.6 หลังการจัดเก็บภาษีลดลงร้อยละ 38.7) โดยเมื่อท าการ
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) การกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น  พบว่า มีการ
ปรับตัวของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น มีความเป็นธรรมหลังการจัดเก็บภาษีมากขึ้น อย่างไรก็
ตาม สภาวะเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 5% และปัจจัยทางการเมืองที่เป็นปัจจัย
ส าคัญต่อความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและประเทศ จึงส่งผลให้ใน พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ให้เข้ามาลงทุนทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐมากข้ึน โดยภาคประชาชนเป็นหัวใจส าคัญในการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้ประชาชนมีเงินออมมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานใน
ระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป  
 

6.3 ภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560     

 หลังจากการศึกษาภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 ที่เป็นโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาแบบเก่าแล้วนั้น ได้พบปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ทีเ่ป็นปัญหาอยู่คู่
กับสังคมมายาวนาน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนั้น ถ้ามีการแก้ไขให้เป็นธรรมกับประชาชน จะท าให้
นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลเสียผลประโยชน์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาภาระทางด้านภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีแบบใหม่ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.6 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2560  
 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560. 
 
 จากตารางที่ 6.6 การกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2560 พบว่า การกระจายรายได้ของ
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด ที่มีรายได้ 2,496 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนร้อยละ 25.4 ของประชากร นั้นมี
ความแตกต่างระหว่าง ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด ที่มีรายได้ 26,545 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนร้อยละ 
15.6 ของประชากร อยู่ที่  24,049 บาทต่อเดือน เกือบ 10 เท่าของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด 
กล่าวคือ ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น ยังไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของ
ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย จึงท าให้เกิดปัญหาของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้อย่าง
ต่อเนื่องของสังคมไทย เนื่องจาก ภาครัฐบาลยังขาดการสนับสนุนในการช่วยเหลือและควบคุม
ประชาชนที่มีรายได้น้อย ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจนเกิดข้อเรียกร้องทางสังคมอย่าง
มากมายตามมาในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติต่าง ๆ  

 

 
 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

ร้อยละของ
ประชากร 

รายได้ประจ าต่อคน
ต่อเดือน (บาท) 

ร้อยละส่วนแบ่งของ
รายได้ประจ า 

รายได้น้อยสุด   25.4%   2,496    6.8% 
รายได้น้อย   22.0%   4,892   11.6% 
รายได้ปานกลาง   19.8%   7,426   15.9% 
รายสูง   17.2% 11,269   20.9% 
รายได้สูงสุด   15.6% 26,545   44.6% 
รวม 100.0% 52,628 100.0% 
รายได้ประจ าต่อคน               
ต่อเดือน (บาท) 

9,266 บาท 

สัมประสิทธิ์ของความไม่       
เสมอภาค (5 กลุ่ม) 

0.341 
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ตารางท่ี 6.7 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด พ.ศ. 
2560  
 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560. 
  
 จากตารางที่ 6.7 ร้อยละของรายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่าย
ทั้งหมด พ.ศ. 2560 พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด มีค่าใช้จ่ายส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อย
ละ 52.7 รองลงมาคือ ครัวเรือนที่มีรายได้สูง ร้อยละ 30.2 ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง ร้อยละ 
10.8 ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ร้อยละ 5.1 และท่ีน้อยที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด ร้อยละ 1.1 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการกระจายรายจ่ายทางด้าน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามชั้นรายได้ กล่าวคือ เป็นการจ่ายภาระภาษีในรูปแบบอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Tax Rate) โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดจะเสียภาษีน้อยหรือได้รับการยกเว้นตาม
รายได้ที่มี และชั้นที่มีรายได้สูงสุดจะเสียภาษีในฐานที่สูงสุดตามรายได้ที่ได้รับ ดังนั้น  การปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ท าให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมต่อผู้
เสียภาษีในแต่ละชั้นรายได้ของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

ร้อยละของรายจ่าย 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายได้น้อยสุด    1.1% 
รายได้น้อย    5.1% 
รายได้ปานกลาง   10.8% 
รายสูง   30.2% 
รายได้สูงสุด   52.7% 
รวม 100.0% 
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ตารางท่ี 6.8 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560  
(ผลการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 = 314,892,000,000 บาท) 
 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 และผล
การจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2560 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. 

 
 จากตารางที่ 6.8 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 พบว่า ครัวเรือนที่มี
รายได้สูงสุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จ านวน 165,865,127,615 บาท 
รองลงมาคือ ครัวเรือนที่มีรายได้สูง จ านวน 95,253,493,069 บาท ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง 
จ านวน 34,072,783,161 บาท ครัวเรือนมีรายได้น้อย จ านวน 16,080,570,352 บาท และที่น้อย
ที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด จ านวน 3,620,025,804 บาท ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า สัดส่วน
ของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นมีการแบ่งภาระภาษีที่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหาร
ระดับสูง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการกระจายรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี  (Principle of 
taxation) 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
(บาท) 

รายได้น้อยสุด    3,620,025,804 
รายได้น้อย   16,080,570,352 
รายได้ปานกลาง   34,072,783,161 
รายสูง   95,253,493,069 
รายได้สูงสุด 165,865,127,615 
รวม 314,892,000,000 
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ตารางท่ี 6.9 ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2560 (Effective tax rate) 
                                                                       

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2560 และผล
การจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2560 กรมสรรพากร. 
  
 จากตารางที่ 6.9 แสดงภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พ.ศ. 2560 พบว่า ครัวเรือนที่มี
รายได้สูงที่สุด เสียภาษีให้กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ ครัวเรือน
รายได้สูง ร้อยละ 35.0 ครัวเรือนรายได้ปานกลาง ร้อยละ 18.2 ครัวเรือนรายได้น้อย ร้อยละ 12.6 
และครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุด ร้อยละ 4.7 ตามล าดับ ซึ่งเป็นรูปแบบอัตราภาษีแบบก้าวหน้าที่ดีข้ึน 
 
ตารางท่ี 6.10 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2560 และผล
การจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2560 กรมสรรพากร. 

ชั้นรายได้ของครัวเรือน ร้อยละของภาระภาษีที่แท้จริง 
รายได้น้อยสุด   4.7% 
รายได้น้อย 12.6% 
รายได้ปานกลาง 18.2% 
รายสูง 35.0% 
รายได้สูงสุด 41.2% 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

การกระจายรายได้
ก่อนจัดเก็บภาษ ี

การกระจายรายได้ 
หลังจัดเก็บภาษ ี

รายได้น้อยสุด    6.8%    7.3% 
รายได้น้อย   11.6%   12.0% 
รายได้ปานกลาง   15.9%   17.6% 
รายสูง   20.9%   25.5% 
รายได้สูงสุด   44.8%   37.7% 
รวม 100.0% 100.0% 
สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม) 0.341 0.296 
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 จากตารางที่ 6.10 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 พบว่า 
เมื่อท าการเปรียบเทียบการกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจาย
รายได้หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของ
ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายในทิศทางที่ดีข้ึน ครัวเรือนรายได้สูงสุดเป็นผู้เสียภาษีมากขึ้น (จากเดิม
ก่อนการจัดเก็บภาษีร้อยละ 44.8 หลังการจัดเก็บภาษีลดลงร้อยละ 37.7) เป็นการสะท้อนถึงการ
แก้ปัญหาของนโยบาย โดยครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดแบกรับภาระภาษีมากข้ึน เพ่ือให้เกิดการกระจาย
รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ เป็นธรรมและเกิดความเสมอภาคต่อประชาชนผู้มี เงินได้ทุกคน
ภายในประเทศไทย ซึ่งเมื่อได้ท าการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของการ
กระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น พบว่า มีการปรับตัวของความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ใน
ภาพรวมของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น 
เนื่องจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ออกนโยบายที่ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมค่าลดหย่อน ขยายฐาน
ภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง และยกเว้นภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น  ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) มีการปรับตัวในทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางการ
กระจายรายได้ที่ดีขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้ประจ าของ
ครัวเรือนในแต่ละปีแล้วนั้น พบว่า มีความเป็นธรรมที่เพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และรายได้ต่อเดือน
ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีสูงขึ้น ตามล าดับ จึงท าให้การกระจายรายได้ในประเทศไทยมีการปรับตัวใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จึงมีความส าคัญต่อ
การแบกรับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุด เพ่ือให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อยและปานกลางซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นผ่านการ
ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ 



 
 

209 

ตารางท่ี 6.11 อัตราภาษีที่แท้จริง พ.ศ. 2554-2560 
 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

ร้อยละของอัตราภาษีที่แท้จริง 

2554 2556 2558 2560 
รายได้น้อยสุด   7.1   9.0   7.2   4.7 
รายได้น้อย 17.8 11.8 10.0 12.6 
รายได้ปานกลาง 31.2 11.7 16.0 18.2 
รายสูง 32.5 29.4 27.7 35.0 
รายได้สูงสุด 47.2 47.0 37.7 41.2 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554-2560 และผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2554-2560 
กรมสรรพากร. 
 
 จากตารางที่ 6.11 อัตราภาษีที่แท้จริง พ.ศ. 2554-2560 พบว่า มีการกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามอัตราภาษีที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งชั้น
ครัวเรือนรายได้น้อยมีอัตราภาษีที่ต้องเสียลดลง แสดงถึงความเป็นธรรมที่ได้รับจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มากขึ้น เพ่ือให้
เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างกราฟตามภาพที่ 6.1 
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ภาพที่ 6.1 อัตราภาษีท่ีแท้จริง พ.ศ. 2554-2560 
แหล่งที่มา: จากการค านวณการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554-2560 และผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2554-2560 
กรมสรรพากร. 
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ตารางท่ี 6.12 การกระจายรายไดก้่อนและหลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2554-2560 
  

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554-2560 และผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2554-2560 
กรมสรรพากร. 
 
 จากตารางที่ 6.12 การกระจายรายได้ก่อนและหลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2554-2560 พบว่า การกระจายรายได้หลังเสียภาษีของแต่ละชั้น
รายได้ของครัวเรือนมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 ตามล าดับ และครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดมีการแบกรับภาระภาษีมากข้ึนในทุก
ปี เพ่ือลดปัญหาความเป็นธรรมในการเก็บจัดเก็บภาษี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างกราฟตามภาพที่ 6.2 
 
 

ชั้นรายได้ของ 
ครัวเรือน 

2554 2556 2558 2560 
ก่อนจัดเก็บ
ภาษี (%) 

หลังจัดเก็บ 
ภาษี (%) 

ก่อนจัดเก็บ 
ภาษี (%)  

หลังจัดเก็บ
ภาษี (%) 

ก่อนจัดเก็บ 
ภาษี (%) 

หลังจัดเก็บ 
ภาษี (%) 

ก่อนจัดเก็บ 
ภาษี (%) 

หลังจัดเก็บ 
ภาษี (%) 

รายได้น้อยสุด   6.5%   6.6%   6.0%   7.0%   7.0%   7.2%   6.8%   7.3% 
รายได้น้อย 10.5% 11.0% 10.9% 11.6% 11.6% 11.9% 11.6% 12.0% 
รายได้ปานกลาง 14.3% 15.4% 15.3% 16.5% 16.0% 16.7% 15.9% 17.6% 
รายสูง 20.0% 20.5% 21.0% 22.9% 20.8% 25.4% 20.9% 25.5% 
รายได้สูงสุด 48.7% 46.2% 46.8% 42.1% 44.6% 38.7% 44.6% 37.7% 
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ภาพที่ 6.2 การกระจายรายได้ก่อนและหลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2554-2560       
แหล่งที่มา: จากการค านวณการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554-2560 และผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2554-2560 
กรมสรรพากร. 
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ตารางท่ี 6.13 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) พ.ศ. 2554-2560 ของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

ปี 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี 
ก่อนจัดเก็บภาษี 

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี 
หลังจัดเก็บภาษี 

2554 0.376 0.356 
2556 0.367 0.324 
2558 0.337 0.307 
2560 0.341 0.296 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554-2560 และผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2554-2560 
กรมสรรพากร. 
  
 จากตารางที่ 6.13 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) พ.ศ. 2554-2560 ของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนและหลังการจัดเก็บภาษี พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 มีความส าคัญต่อการพัฒนา และปรับเปลี่ยนการกระจายรายได้ให้เป็นมีความเสมอภาคต่อประชาชนคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างกราฟตามภาพที่ 6.3 
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ภาพที่ 6.3 Gini coefficients พ.ศ. 2554-2560 
แหล่งที่มา: จากการค านวณการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554-2560 และผลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2554-2560 
กรมสรรพากร. 



 
 

บทท่ี 7 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตรา
ภาษี พ.ศ. 2560 ในบทสุดท้ายนั้น จะเป็นการกล่าวถึงด้วยกันสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ประกอบด้วย            
การสรุปผลการศึกษาที่ได้ท าการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้วิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
รัฐบาลต่อประเทศไทย จากผู้บริหารระดับสูง ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทั้ง 5 ภาค ของ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในประเทศไทย และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ได้
ศึกษาเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
รัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จากข้อมูลทางสถิติ (Secondary Data) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และในส่วนที่สองนั้น ประกอบด้วย 
ข้อจ ากัดในการศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป 
  

7.1 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  

 รูปแบบของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมกับเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของสังคมอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการก าหนดนโยบาย
สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศไทย จึงได้ท าการศึกษาระดับความส าเร็จและ
ผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 โดยในการศึกษาเชิง
คุณภาพนั้น (Qualitative Research) เป็นการศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทย จากผู้บริหารระดับสูง 
จากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทั้ง 5 ภาค ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในประเทศ
ไทย โดยแบ่งรูปแบบการศึกษาตามการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการศึกษาการก าหนด
นโยบายของรัฐบาล และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้นโยบายต่อ
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ประชาชนส่วนรวม ดังนั้น ผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกประเด็นที่ส าคัญ และท าการสรุปผลการศึกษาเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 
 

7.1.1 ระดับบริบทของนโยบาย  
 การศึกษาในระดับบริบทของนโยบายนั้น ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้บริหารระดับสูงจากกรมสรรพากร ส่วนกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย อธิบดี
กรมสรรพากร รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 1 รองอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 2 ผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานการจัดเก็บภาษี และผู้อ านวยการส านักวิชาการแผนภาษี ซึ่งทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ก าหนด
นโยบายสาธารณะให้เกิดขึ้นตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย นโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบใหม่ จากผลการศึกษาที่ได้ท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) มานั้น ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบริบทของนโยบาย โดยได้ค านึงถึงความ
จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจไทย และระบบเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้องมีการก าหนด
นโยบายที่มีความเป็นธรรมต่อประชาชนขึ้นมา โดยการก าหนดนโยบายนั้นมีความชัดเจนในด้าน
หลักเกณฑ์และอัตราภาษีที่บังคับใช้ เช่น การเพ่ิมค่าลดหย่อน การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และการ
ปรับฐานภาษีท่ีเป็นธรรมต่อสังคมมากข้ึน เป็นต้น การตอบสนองความต้องการของประชาชนดังกล่าว
นั้นได้สร้างความเป็นธรรมต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทยในด้านของการบริหารการจัดเก็บภาษี 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะที่มีมากข้ึนในสังคมไทย  
 

7.1.2 ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
 การศึกษาในระดับของความเป็นไปได้ของนโยบายนั้น ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกับระดับบริบทของ
นโยบาย เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เป็นการสัมภาษณ์ในระดับผู้บริหารเช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
จากผลการศึกษาที่ได้ท าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มานั้น ผู้บริหารได้มีการค านึงถึง
ผลลัพธ์ของความเป็นไปได้ของนโยบายต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยจ านวนบุคลากร
มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกลาง    
ที่ทันสมัย ในทางกลับกัน จ านวนงบประมาณที่จัดสรรในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 ยังมีไม่เพียงพอต่อภาระงานที่จ านวนบุคลากรได้รับ  
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7.1.3 ระดับกระบวนการของนโยบาย 
 การศึกษาในระดับกระบวนการของนโยบายนั้ น  ผู้ วิจั ย ได้ท าการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก              
(In-depth interview) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรมสรรพากรส่วนภูมิภาค กระทรวงการคลัง จ านวน 5 
ภาค ประกอบด้วย กรมสรรพากรภาค 1 (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) กรมสรรพากรภาค 5 (จังหวัด
ชลบุรี) กรมสรรพากรภาค 7 (จังหวัดพิษณุโลก) กรมสรรพากรภาค 9 (จังหวัดนครราชสีมา) และ
กรมสรรพากรภาค 12 (จังหวัดสงขลา) จ านวน ภาคละ 5 ท่าน รวมทั้งหมด 25 ท่าน โดยทั้ง 25 ท่าน
เป็นผู้รับนโยบายจากส่วนกลางน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้ของกรมสรรพากร นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 แบบ
ใหม่ จากผลการศึกษาที่ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) มานั้น มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบของการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างชัดเจน ส่งผลให้ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการระบุฐานภาษีที่มีความชัดเจนต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนที่นั้น
ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดเก็บภาษีท่ีเป็นแบบใหม่ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมที่มากขึ้น จากแต่ก่อนที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ครอบคลุมในบางพ้ืนที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเทคโนโลยียังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับส่วนกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีให้เกิดความครอบคลุม 
 

7.1.4 ระดับผลงานของนโยบาย  
 การศึกษาในระดับผลงานของนโยบายนั้น ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกับระดับกระบวนการของนโยบาย 
เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เป็นการสัมภาษณ์ในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเช่นเดียวกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถประยุกต์ และไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จากผลการศึกษาที่ได้ท าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มานั้น 
หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ลูกหนี้ทางภาษีที่เคยมีจ านวนมาก ได้ปรับตัว
ลดลง ประชาชนมีการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น คดีความทางภาษีมีจ านวนน้อยลง ตามการปรับลดค่า
ลดหย่อน เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ และหลุดพ้นจากคดีความทางภาษี ส่งผลให้การหลีกเลี่ยง
ภาษีมีจ านวนเท่าเดิมหรือลดลง เนื่องจากการช าระหรือไม่ช าระภาษีนั้น เป็นปัจจัยทางพฤติกรรมของ
ผู้เสียภาษีเอง จึงท าให้กรมสรรพากรไม่ได้ปรับขึ้นต้นทุนภาษี และคงต้นทุนภาษีไว้เท่าเดิม ดังนั้น การ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จึงสร้างความเป็นธรรมและความเป็นกลางใน
การจัดเก็บภาษีต่อประชาชนมากขึ้น  
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7.2 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

 ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั้น เป็นปัญหาที่
จะต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนา
โครงสร้างของครอบครัวในประเทศไทยให้เกิดการเติบโตอย่างเป็นพลวัต เนื่องจากครอบครัวเป็น
สถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม ส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ดังนั้น การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจาย
รายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้ และ
บัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกประเด็นที่ส าคัญ และท าการสรุปผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 
 

7.2.1 ภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 
 การศึกษาภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 นั้น ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: 
SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลจ านวนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดที่สามารถจัดเก็บได้ ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นลักษณะของ
การวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย   
  7.2.1.1 การกระจายรายได้ของครัวเรือน  

  7.2.1.2 รายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด  

  7.2.1.3 การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

  7.2.1.4 ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง  

  7.2.1.5 การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

   1) การกระจายรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุด มีความแตกต่าง

ระหว่าง ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดเกือบ 10 เท่าของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด กล่าวคือ เป็นช่องว่าง

ขนาดใหญ่ของสังคมไทยที่ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือให้ประเทศเกิดความเท่าเทียมทางการกระจาย

รายได้อย่างครอบคลุม เนื่องจาก ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดนั้น ถือเป็นสัดส่วนของประชากรที่

มากกว่าครัวเรือนชั้นรายได้อ่ืน ๆ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคในอนาคต

ของประเทศไทย  

   2) รายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด 

มีการกระจายรายจ่ายทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามชั้นรายได้ที่เป็นธรรม กล่าวคือ เป็นการ
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จ่ายภาระภาษีในรูปแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Tax Rate) โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุดจะ

เสียภาษีน้อยหรือได้รับการยกเว้นตามรายได้ที่มี และชั้นที่มีรายได้สูงสุดจะเสียภาษีในฐานที่สูงสุดตาม

รายได้ที่ได้รับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น เป็นการลดความเหลื่อมล้ าของ

การเก็บภาษีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และความเท่าเทียมของประชาชนในประเทศ ตามหลักการ

จัดเก็บภาษีท่ีดี (Principles of taxation)  

   3) การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า ระบบการจัดเก็บ

ภาษีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง นั้นมีการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและนโยบายในการจัดเก็บภาษี  อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนที่มี

รายได้ปานกลางนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ ายังไม่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างภาษีในรูปแบบ

เก่ามากนัก จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิด

ความเท่าเทียมกับทุกชั้นรายได้ของครัวเรือนในสังคมไทย  

   4) ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พบว่า มีความสอดคล้องกับ

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บ เป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ระหว่างคน

มีรายได้น้อยสุดและคนที่มีรายได้สูงสุด  

   5) การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า เมื่อท า

การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้

หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของความ

เหลื่อมล้ าทางการกระจายในทิศทางที่ดีขึ้น ครัวเรือนรายได้สูงสุดได้รับแบกรับภาษีมากขึ้น (จากเดิม

ก่อนการจัดเก็บภาษีร้อยละ 44.6 หลังการจัดเก็บภาษีลดลงร้อยละ 38.7) เป็นผู้แบกรับภาระภาษี

มากขึ้น โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) การกระจายรายได้ก่อนการ

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว

นั้น พบว่า มีการปรับตัวของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น มีความเป็นธรรมหลังการจัดเก็บภาษี

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาวะเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 5% และปัจจัยทางการ

เมืองที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและประเทศ จึงส่งผลให้ใน พ.ศ. 2560 มีการ

ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐมากขึ้น โดยภาคประชาชนเป็น
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หัวใจส าคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้ประชาชนมีเงินออมมากข้ึน ส่งเสริม

ให้เกิดการจ้างงานในระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป 

 

7.2.2 ภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 
 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ภาระทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2558 แล้วนั้น 
พบว่า ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ก่อนและหลังการจัดเก็บภาษีนั้น ยังไม่สามารถลดความ
เหลื่อมล้ าได้เท่าที่ควร ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จึงมี
ความส าคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้ในแต่ละชั้นรายได้ของสังคมไทยให้มาก
ที่สุด โดยผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ คือ  
   1) การกระจายรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุดนั้นมีความแตกต่าง
ระหว่าง ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด เกือบ 10 เท่าของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุด กล่าวคือ ระยะเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น ยังไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของช่องว่างระหว่างประชาชน
ที่มีรายได้น้อย และรายได้สูงสุด จึงท าให้เกิดปัญหาของความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้อย่าง
ต่อเนื่องของสังคมไทย เนื่องจาก ภาครัฐบาลยังขาดการสนับสนุนในการช่วยเหลือและควบคุม
ประชาชนที่มีรายได้น้อย ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจนเกิดข้อเรียกร้องทางสังคมอย่าง
มากมายตามมาในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติต่าง ๆ  
   2) รายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนต่อรายจ่ายทั้งหมด 
พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการกระจายรายจ่ายทางด้านภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาตามชั้นรายได้ กล่าวคือ เป็นการจ่ายภาระภาษีในรูปแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Tax 
Rate) โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดจะเสียภาษีน้อยหรือได้รับการยกเว้นตามรายได้ที่มี และชั้นที่มี
รายได้สูงสุดจะเสียภาษีในฐานที่สูงสุดตามรายได้ที่ได้รับ ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ท าให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีในแต่ละชั้น
รายได้ของประเทศไทย  
   3) การกระจายภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า สัดส่วนของภาระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้นมีการแบ่งภาระภาษีที่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี (Principles of Taxation) 
   4) ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริง พบว่า  หลังการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 นั้น ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในแต่ละชั้นรายได้



221 
 
มีภาระภาษีที่ต้องเสียลดลง และครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดได้แบกรับภาระภาษีแทน เป็นการกระจาย
รายได้ที่มีความเป็นธรรมต่อทุกชั้นรายได้ของสังคมไทย  
   5) การกระจายรายได้หลังการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า เมื่อท า
การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้
หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น ครัวเรือนในชั้นรายได้ต่าง ๆ มีการปรับตัวของความ
เหลื่อมล้ าทางการกระจายในทิศทางที่ดีขึ้น ครัวเรือนรายได้สูงสุดมีการแบกรับภาระภาษีมากขึ้น (จาก
เดิมก่อนการจัดเก็บภาษีร้อยละ 44.8 หลังการจัดเก็บภาษีลดลงร้อยละ 37.7) เป็นการสะท้อนถึงการ
แก้ปัญหาของนโยบาย ของครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดที่แบกรับภาระภาษี เพ่ือให้เกิดการกระจาย
รายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่ เป็นธรรมและเกิดความเสมอภาคต่อประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคน
ภายในประเทศไทย โดยเมื่อได้ท าการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) การกระจาย
รายได้ก่อนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกระจายรายได้หลังการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแล้วนั้น พบว่า มีการปรับตัวของความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ในภาพรวมของ
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ออกนโยบายที่ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มค่าลดหย่อน ขยายฐานภาษีให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง และยกเว้นภาษีให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) มีการปรับตัวในทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางการ
กระจายรายได้ที่ดีขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของรายได้ประจ าของ
ครัวเรือนในแต่ละปีแล้วนั้น พบว่า มีความเป็นธรรมที่เพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และรายได้ต่อเดือน
ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีสูงขึ้น ตามล าดับ จึงท าให้การกระจายรายได้ในประเทศไทยมีการปรับตัวใน
ทิศทางทีด่ีขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 จึงมีความส าคัญต่อ
การแบกรับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด เพ่ือให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อยและปานกลาง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นผ่านการ
ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ 
 

7.3 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

 ในการศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้ และบัญชีอัตรา
ภาษี พ.ศ. 2560 นั้น ได้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาบางประเภท เช่น ข้อมูลผลการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 และข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socio-Economic Surveys: SES) พ.ศ. 2560 เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ได้ท าการศึกษา 
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เป็นช่วงเริ่มต้นของการบังคับใช้นโยบาย ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานในการรอข้อมูลในการจัดเก็บ
ดังกล่าว และข้อจ ากัดในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้บริหารระดับสูงจาก
ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทั้ง 5 ภาค ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เนื่องจากภาระ
งานและภารกิจทางของแต่ละท่าน ท าให้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์มีจ านวนน้อยจนเกินไป หรือต้องมี
การนัดเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานในการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วน เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนี พบว่า การกระจายรายได้ก่อนการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 นั้นมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมทางการกระจาย
ได้ที่ต่ าลง ถึงแม้จะมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภายหลัง ก็ไม่ได้เพ่ิมความเป็นธรรม
ทางการกระจายได้เป็นส่วนใหญ่ของทั้งหมดภายในประเทศ เนื่องจาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น
ภาษีส่วนหนึ่งจากภาษีทั้งหมดท่ีจัดเก็บจากรายรับของรัฐบาล  
 

7.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี 
พ.ศ. 2560 ส าหรับส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมของประเทศไทยนั้น ผู้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาจริงมีไม่ถึงร้อยละ 10 ของประชาชนในวัยท างาน การบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เช่น การยกเว้นค่าใช้จ่าย หรือการเพ่ิมค่าลดหย่อน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้
การสร้างรายจ่ายผ่านมาตรการทางภาษี (Tax expenditure) ขาดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 7.4.1 รัฐบาลควรส่งเสริมนโยบายในเชิงผลกระทบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางตรงและ
ทางอ้อม ในการเพ่ิมค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้มากขึ้น และขยายฐานภาษีส าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
และรายได้ปานกลางที่เป็นประชากรในวัยท างานให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจาก เมื่อพิจารณาในแง่
ของกฎหมายแล้วนั้น ประชาชนผู้มีรายได้สูงสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาษีได้ง่ายจากความไม่ครอบคลุม
ของกฎหมาย ดังนั้น การขยายฐานภาษีเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและปานกลางของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  
 7.4.2 รัฐบาลควรเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษีทรัพย์สินให้มากขึ้น เนื่องจาก ประชาชนผู้มี
รายได้สูงครอบครองทรัพย์สินในประเทศมากกว่า ร้อยละ 50 การผลักดันต่าง ๆ ที่เป็นการบังคับใช้
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ ใน พ.ศ. 2560 นั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการบังคับใช้
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 รัฐบาลควรเก็บภาษีทั้ง 2 ประเภทตามความเป็นจริง
ตามระบบอัตราภาษีแบบก้าวหน้า (Progressive tax) จึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้
ของประเทศไทยได้ในระยะยาว 
 7.4.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาษีท้ังหมดในประเทศไทยที่ท าการจัดเก็บ 
เนื่องจาก เป็นลักษณะของภาษีทางตรง (Direct tax) ที่ให้ความส าคัญกับระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี 
(Principle taxation) ดังนั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ าทางการกระจาย
รายได้ทั้งหมดของประเทศไทย แต่เป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้รัฐบาลตระหนักถึง
ปัจจัยหลักของรายได้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ต้องเสียภาษี เพ่ือให้ระบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา มีความก้าวหน้าในการจัดเก็บตามความเป็นจริงมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การยกเว้นภาษีให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพ่ิมค่าลดหย่อน และลดค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นส าหรับประชาชนรายได้ปาน
กลาง และจัดเก็บภาษีทรัพย์สินพร้อมกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าตามขั้นบันไดของ
ชั้นรายได้ในแต่ละประเภท เพ่ือเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประชาชนผู้มีรายได้สูงของ
ประเทศ และน าจ านวนเงินดังกล่าวไปพัฒนา และส่งเสริมสวัสดิการให้กับประชาชนผู้ไม่มีโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากรของประเทศได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
     

7.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป 

 จากการศึกษาระดับความส าเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตรา
ภาษี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป ดังนี้ 
 7.5.1 ควรมีการศึกษาหลังการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไปแล้วอย่างน้อย 3 
ปี เพ่ือเป็นการติดตามผลลัพธ์ของการกระจายรายได้ในแต่ละชั้นรายได้ของครัวเรือนของประเทศไทย 
ว่ามีการปรับตัวลดลงหรือเพ่ิมข้ึนอย่างไร 
 7.5.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงความแตกต่างตามบริบทสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามพฤติกรรมของประชาชนในแต่ละประเทศ ที่ท าการเสียภาษีท่ีแตกต่างกัน 
 7.5.3 ควรมีการศึกษาที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาจากทั้งระดับบนลงล่าง และระดับล่างข้ึน
บนของสังคมไทย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การข้อเสนอแนะต่าง ๆ ถูกน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยได้น าเสนอ
โมเดลที่เป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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ได้ถูกน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิตามผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย และนโยบายที่วางไว้ของภาครัฐ โดยแสดง
ในภาพที่ 7.1 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
ภาพที่ 7.1 โมเดลการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษี 
 
 จากภาพที่ 7.1 โมเดลการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษี
นั้นสามารถอธิบายได้ว่า การก าหนดนโยบายที่ส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีนั้นจะต้องใช้
ต้นทุนในการปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน (เส้น PF, C และ RP)           
เมื่อก าหนดนโยบายออกมาแล้วจะต้องน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy formulation to Policy 
Implementation) เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกภาคส่วนของประเทศ (เส้น PI, B และ 
RP1) โดยการพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คือ ความเหลื่อมล้ าทางการกระจายรายได้
ของชั้นรายได้น้อย กับชั้นรายได้สูง เป็นต้น (เส้น LI MI และ HI) การแก้ไขปัญหาข้างต้นนั้นจะต้อง
ปรับโครงสร้างที่ทุกชั้นรายได้ ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสีย
ประโยชน์ จะต้องหาผลประโยชน์ทดแทนเป็นสวัสดิการทางสังคม หรือการลดหย่อนภาษีและปรับ
ฐานภาระภาษีตามสัดส่วนรายได้ที่แท้จริงอย่างเป็นธรรม (ผ่านจุดตัดกึ่งกลางของเส้น PI, LI1, MI1, 
HI1, B จนกลายเป็น Incentive = ID + RT ผ่าน RP1)  
 ดังนั้น การแก้ไขที่ส าคัญรัฐบาลจะต้องค านึงถึงการแก้ไขปัญหาในพฤติกรรมของการตระหนักรู้
ต่อการเสียภาษีของประชาชนเป็นส าคัญ (Behavior of tax awareness: BTR) เพ่ือให้สอดคล้อง



225 
 
ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี (Principle of taxation) ได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุม โดยผ่านการ
เน้นความส าคัญของระดับล่างข้ึนบนและบนลงล่างของนโยบาย  
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ตอนที่ 2 บริบทและความเป็นไปได้ของการน านโยบายไปปฏิบัติจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
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 2.2 ท่านคิดว่ากระทรวงมีจ านวนบุคลากรกับการบริหารจัดเก็บท่ีเพียงพอของการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 แบบใหม่หรือไม่ อย่างไร
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ตอนที่ 2 ระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้ของประเทศไทย 
 
(1) ระดับกระบวนการของนโยบาย 
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 1.2 ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 มีปัญหาหรือไม่ 
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นายอานนท ์เทพส าเริง 
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริหารทั่วไป)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา   
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558 

ประสบการณ์การท างาน ทุนส่งเสริมประเภทการศึกษาประเภทที่ 2   
            
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์   
คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
การประชุมวิชาการระดับชาติ พัฒนบริหารศาสตร์             

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
ผู้ช่วยนักวิจัย   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย             

อาจารย์ประจ า คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
              
ผู้ช่วยนักวิจัย  
ดร. ธิดารัตน์ สืบญาติ    
อาจารย์ประจ า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์             

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
              
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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