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การศึกษาครั้งนี้  มี 2 วัตถุประสงค คือ   1)  เพื่อวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บ
ภาษีหัก ณ ที่จายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  และ  2)  เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาสวนที่ เปนขอมูลปฐมภูมินั้น  ไดจากการสัมภาษณแบบมี
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ลําปาง  จํานวน  41  ราย  กลุมตัวอยางผูประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม         ในเขตทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง จํานวน  100  ราย      และกลุม
ตัวอยางเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตทองที่อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง   จํานวน  16  ราย   ขณะที่ขอมูลทุติยภูมิไดแกขอมูลผลการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย ของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง ปงบประมาณ  2545 – 2549  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  
และการจัดเรียงลําดับความสําคัญ  

การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจดัเก็บภาษีหัก ณ ทีจ่ายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ลําปาง    ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พบวาในดานความรูความความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษหีกั ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร  กลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความความ
เขาใจโดยรวมอยูในระดับมาก   สวนในดานปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษหีกั ณ ที่จายพบวา
กลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีปญหามากที่สุดคือ
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ปญหาเจาหนาที่มีงานที่ตองปฏิบัติมาก   เจาหนาที่มีความรูความสามารถไมเพียงพอ   ผูมี

หนาที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายไมเพียงพอ      
การใชบทกําหนดโทษอาญายังมีนอยและไมเด็ดขาด        

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ พบวาดานความรูความความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
หัก ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร  กลุมตัวอยางผูประกอบการมีความรูความความเขาใจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนในดานปญหาและอุปสรรคในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายพบวากลุม
ตัวอยางผูประกอบการ  มีปญหามากที่สุด คือ ปญหาเจาหนาที่ตอบคําถามไมตรงกันทําใหเกิดความ
สับสน    ประเภทของเงินไดที่ตองหักและนําสง   ขอกฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจ
ยาก    การจัดอบรมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจดานภาษีหัก  ณ ที่จายมีนอยเกินไป        

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พบวา      ดานความรูความความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร กลุม
เจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความรูความความเขาใจโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง สวนในดานปญหาและอุปสรรคในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย  พบวากลุม
เจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีปญหามากที่สุด คือ  ปญหา
เจาหนาที่ตอบคําถามไมตรงกันทําใหเกิดความสับสน  วิธีการคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสง  
ขอกฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจยาก   การเผยแพรขาวสารผานสื่อที่ยากแกการ
เขาถึง     

ผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จายของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ลําปางพบวา  กลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความเห็นใน ลําดับหนึ่ง  คือ  การจัด
อบรม/สัมมนาใหแกผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายและผูถูกหักภาษี ณ ที่จายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย   ลําดับสอง  คือ การจัดตั้งหนวยใหบริการใหคําแนะนําและตอบขอซักถามโดย
เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานภาษีหัก ณ ที่จาย    และลําดับสาม  คือ การจัดอบรม/สัมมนาใหเจาหนาที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย        สวนกลุมตัวอยางผูประกอบการมีความเห็น  ในลําดับ
หนึ่ง  คือ  การใหเจาหนาที่ออกไปใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย    ลําดับสอง  คือ  การ
เพิ่มการประชาสัมพันธของกรมสรรพากร  และลําดับสาม  คือ  การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
เสียภาษีใหแกผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายและผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย ขณะที่กลุมตัวอยางเจาหนาที่ของ
สวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความเห็น ในลําดับหนึ่ง คือ  การใหเจาหนาที่
ออกไปใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย    ลําดับสอง  คือ  การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่
ดีในการเสียภาษีใหแกผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายและผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย   และลําดับสาม คือ  การจัด
อบรม/สัมมนาใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย          
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ABSTRACT 
 
 This study has two objectives: (1) to analyze problems and obstacles in collecting 
Withholding Tax revenue of Lampang Area Revenue Office., and (2) to study for appropriate 
approach to increase management efficiency in  Withholding  Tax collection  of Lampang  Area 
Revenue Office. 
 Primary and secondary data were used in the study.  Primary data were obtained from 
interviews with three groups of samples.  The first sample comprised of 41 tax officers who 
worked for the Tax-Payers Close and Present Monitor System of the Lampang Area Revenue 
Office.  The second sample comprised of a total of 100 corporate and owner entrepreneurs who 
had  registered as VAT payers with the Lampang Area Revenue Office.  The third sample 
comprised of local government officers in Muang District of Lampang Province.   Secondary data 
were from recorded information on Withholding Tax collection in Lampang Province during the 
fiscal years of 2002-2006.  Descriptive statistics and rating scale technique were used to analyze 
the data. 
 On the study of problems and obstacles in the collection of Withholding Tax  in 
Lampang.  The results of the study showed tax officers in the sample did have knowledge and 
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understanding of Withholding Tax law.  Their overall level of knowledge and understanding of 
all aspects of Withholding Tax law were of high level of the rating scale used in this study.  The 
most serious problem encountered by most tax officers in collecting revenue of Withholding Tax 
was too much work in relation to the number of tax officers employed.  They also thought that 
they did not have enough capability.   They also expressed that tax payers also did not have 
enough knowledge and understanding regarding Withholding Tax.  Fines and penalty clauses 
were seen as being not harsh and not definite enough. 
 On the study of problems and obstacles of Withholding Tax among entrepreneurs, the 
entrepreneurs in the sample, both single owners and corporate, did have knowledge and 
understanding of Withholding Tax law.  Their overall level of knowledge and understanding of 
all aspects of  the law were of medium level .   The results of the study showed   that the most 
serious problems expressed by the sample of entrepreneurs in enforcing Withholding Tax law in 
practice were problems relating to advice given to them by tax officers.  Different advice given by 
different tax officers led to confusion of what should be correct.   They did not know exactly what 
types of income tax base  which would fall into Withholding Tax category.  Tax law was seen as 
too complex for them.   They also expressed that training sessions to give better knowledge on 
Withholding Tax law was not frequent enough. 
 For the local government officials group, the results of the study showed that the group 
did have knowledge and understanding of Withholding Tax law.  Their overall level of 
knowledge and understanding in all aspects of the law were of medium level.   The results of the 
study showed that the most serious problem expressed by this group was different tax advice 
given by different tax officers led to confusion of what should be.  They also found problems in 
calculating tax payments correctly.  Tax law was seen as too complex for them.  Information on 
tax was given through media / channels that they found too difficult for them to have access to. 
 On the study of how to increase management efficiency in the collection of Withholding 
Tax, the tax officers group expressed that the most important way to increase efficiency was 
through trainings/seminars on Withholding Tax for tax payers as well as tax withholders as to 
give them better knowledge and better understanding of the law.  The next important way seen by 
this group was to set up a section of tax specialists in dealings with questions and answers.  
Trainings/seminars on Withholding Tax law for tax officers were seen as important way of 
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improving management efficiency.  For the entrepreneurs group, the most important way of 
increasing management efficiency was to have tax officers visit and give advice to them more 
often.  The next important way seen by this group was the Revenue Department to engage in 
more public relations.  Greater conscience in tax paying among Withholding Tax payers and tax 
withholders should be promoted.  For the local government officials group, the most promising 
way of increasing management efficiency of Withholding Tax collection was to have tax  officers 
visit and give advice to them more often.   Next was to create and promote greater conscience in 
tax paying among Withholding Tax payers and tax withholders.  Trainings/seminars on 
Withholding Tax law for tax officers were  also seen as important way of improving management 
efficiency among local government officials. 




