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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 
       การจดัรูปองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซึ� งเป็นการปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบหนึ�งที�ใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวฒันาการมาตามลาํดบั โดยจดัให้มีสภาจงัหวดัขึ.นเป็น
ครั. งแรกในปีพุทธศกัราช 2476 ฐานะของสภาจงัหวดัตามพระราชบญัญติันี. มีลกัษณะเป็นองค์กร
ที�ทาํหน้าที�ให้คาํปรึกษาหารือแนะนาํแก่กรรมการจงัหวดั โดยยงัไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที�แยก
ต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2481 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัสภา
จงัหวดั พุทธศกัราช 2481 ขึ. น โดยมีความประสงค์ที�จะแยกกฎหมายที�เกี�ยวกับสภาจังหวดัไว้
โดยเฉพาะ แต่สภาจงัหวดัยงัทาํหนา้ที�เป็นสภาที�ปรึกษาของกรรมการจงัหวดัเช่นเดิม จนกระทั�งไดมี้
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2495 (“พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน...,”  2495 : 286) ซึ� งกาํหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นหัวหน้าปกครอง
บงัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผดิชอบการบริหารราชการในจงัหวดัของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 
ทาํใหอ้าํนาจของกรรมการจงัหวดัเป็นอาํนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั ดงันั.น โดยผลแห่งพระราชบญัญติั
ฉบบันี.  ทาํให้สภาจงัหวดัมีฐานะเป็นสภาที�ปรึกษาของผูว้่าราชการจงัหวดัดว้ย ต่อมาเกิดแนวความคิด
ที�จะปรับปรุงบทบาทของสภาที�ปรึกษาของสภาจงัหวดัให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองยิ�งขึ.นอนัมีผลใหเ้กิด  "องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั"  ขึ.นตาม 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พุทธศกัราช 2498 ซึ� งกาํหนดให้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากจงัหวดั ซึ� งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
และประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที� 218 ลงวนัที�  29 กนัยายน ซึ� งเป็นกฎหมายแม่บทวา่ดว้ยการจดัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน ไดก้าํหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ�น
รูปแบบหนึ�งจนกระทั�งปัจจุบนั 
        การบริหารราชการส่วนท้องถิ�นได้มีการพฒันาเปลี�ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
โดยส่วนกลางมาเป็นแบบการกระจายอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศกัราช 2534 (“พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน...,” 2534 : 1) ให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น ดงันี.  1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2) เทศบาล 3) สุขาภิบาล 4) ราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�นตามที�มีกฎหมายกาํหนด เช่น กรุงเทพมหานคร 
เมืองพทัยา  และองค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นต้น  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช 2550 มุ่งเนน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ตรวจสอบ และกาํกบัการบริหารจดัการ
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ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ�นมากยิ�งขึ. น และเมื�อพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พุทธศกัราช 2540 (“พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั...” 2540 : 1) มีผลบงัคบัใช้แลว้ โดย
กฎหมายดงักล่าวมีสาระสาํคญั คือ 
 1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถิ�น 
 2. เขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดแ้ก่เขตจงัหวดั 
 3. ในจงัหวดัหนึ� งให้มีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ที�ตามที�บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี.
หรือตามกฎหมายอื�น 
 อาํนาจหนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 1. ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
 2. จดัทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั
ตามระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
 3. สนบัสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�นในการพฒันาทอ้งถิ�น  
 4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที�ของสภาตาํบลและราชการ
ส่วนทอ้งถิ�นอื�น  
 5. แบ่งสรรเงินซึ�งตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่สภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�น 
 6. อาํนาจหน้าที�ของจงัหวดัตามพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั 
พุทธศกัราช 2498 เฉพาะในเขตสภาตาํบล 
 7. คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ�น 
 8. จดัทาํกิจกรรมใด ๆ อนัเป็นอาํนาจหน้าที�ของราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�นที�อยูใ่นเขตองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั.นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�นร่วมกนัดาํเนินการหรือ
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทาํ ทั.งนี.ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 9. จดัทาํกิจการอื�นใดตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี.  หรือกฎหมายอื�นกาํหนดให้เป็น
อาํนาจหนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 บรรดาอาํนาจหน้าที�ใดซึ� งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัได ้ทั.งนี.  ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ�นที�เกิดขึ.นมาภายใต้
นโยบายการกระจายอาํนาจจากการปกครองขั.นพื.นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั พุทธศกัราช 2540 กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจ
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หน้าที�พฒันาด้านต่าง ๆ ตามหน้าที�ในเขตจงัหวดัได้ด้วยตนเอง มีความเป็นเอกภาพหรืออิสระ
ในการบริหารงาน งบประมาณ และอื�น ๆ การที�ทอ้งถิ�นจะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งราบรื�นและ
มีประสิทธิภาพนั.น มีเงื�อนไขที�สําคญัประการหนึ�งมากาํหนดนั.น คือ การมีงบประมาณที�เพียงพอต่อ
การบริหารและพฒันา องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบหนึ� ง ซึ� ง
ปกครองตนเอง มีอาํนาจหน้าที� รวมทั.งหน้าที�ในการจดัการระบบบริการสาธารณะเพื�อประโยชน์
ของทอ้งถิ�นโดยมีเป้าหมายใหท้อ้งถิ�นพึ�งพาตนเองไดมี้รายไดเ้พียงพอที�จะบริหารกิจการของตนเอง
เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทอ้งถิ�น 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในฐานะที�เป็นองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น ควรจะมีรายไดห้ลกั
ในการบริหารและการพฒันามาจากภาษีที�จดัเก็บเอง ดงันั.นประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีจึงเป็นกุญแจ
สําคญัดา้นงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษี ก็จะทาํใหมี้รายไดเ้พิ�มขึ.น ซึ� งจะนาํไปพฒันาทอ้งถิ�นใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป (นารี 
นนัตติกลู. 2545 : 1) 
 ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ไดต้ราขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี ดงันี.  
 1. ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เรื� อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบาํรุง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม พุทธศกัราช 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)  
พุทธศกัราช 2546 เพื�อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม  
 2. ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เรื�อง การเก็บภาษีบาํรุงองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี พุทธศกัราช 2555 เพื�อเรียกเก็บภาษีบาํรุงองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจากการคา้
นํ. ามนัเบนซินและนํ. ามนัที�คลา้ยกนั นํ. ามนัดีเซลและนํ. ามนัที�คลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมที�ใช้เป็นเชื.อเพลิง
สําหรับรถยนต์ และยาสูบ เพื�อนาํรายได้ไปใช้ในการบริหารจดัการตามอาํนาจหน้าที� และอาํนวย
ประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนในเขตจงัหวดั 
 จากการสังเกตและประสบการณ์ในการทาํงานของผูว้ิจ ัย พบว่าผูป้ระกอบการหรือ
ผูใ้ชบ้ริการพบปัญหาต่าง ๆ หลายประการดว้ยกนั เช่น ผูป้ระกอบการอยู่ไกลใช้เวลาเดินทางนาน  
สิ.นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะเวลาที�ให้บริการแต่ละรายใช้เวลานานเกินไป 
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัมีมากเกินไป เมื�อมีผูม้าเสียภาษีบางครั. งเจา้หนา้ที�ผูรั้บผิดชอบไม่อยู ่และไม่มี
ผูใ้ดทาํหน้าที�แทนได ้ระยะเวลาที�เปิดให้บริการมีจาํกดั เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษา
รวบรวมปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที�เกิดขึ.นกบัผูป้ระกอบการที�ชาํระภาษี และทราบถึงความตอ้งการ
และความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking เพื�อเป็นการลดขั.นตอน
ในการชาํระภาษีใหผู้ป้ระกอบการ เป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ และผูป้ระกอบการไดรั้บความสะดวก   
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รวดเร็ว ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แบ่งเบาภาระของผูป้ระกอบการ และเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและการบริหารงานการจดัเก็บภาษีเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
 2. เพื�อศึกษาความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
 3. เพื�อเปรียบเทียบตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking 
จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนภาษีที�ต ้องชาํระในแต่ละเดือน ประเภทของ
สถานประกอบการ และที�ตั.งสถานประกอบการ  
 4. เพื�อเปรียบเทียบความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking 
จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนภาษีที�ต ้องชาํระในแต่ละเดือน ประเภทของ
สถานประกอบการ และที�ตั.งสถานประกอบการ  
 

ประโยชน์ของการวจัิย 
 ผลการศึกษาครั. งนี.  ทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัปัญหาของผูป้ระกอบการที�มาชาํระภาษี 
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ทราบความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการใน
การชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking เพื�อนาํไปสู่แนวทางในการจดัทาํขอ้เสนอแนะ เพื�อปรับปรุง
ระบบบริการการจดัเก็บขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ.น 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ. ามนั จาํนวน 
150 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที�ใชเ้ป็นเชื.อเพลิงสาํหรับรถยนต ์จาํนวน 21 คน 
และผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 150 คน รวมทั.งสิ.น 321 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั. งนี.  ได้แก่ ผู ้ประกอบการสถานค้าปลีกนํ. ามัน  
ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที�ใช้เป็นเชื.อเพลิงสําหรับรถยนต์ และผูป้ระกอบการ
โรงแรม โดยวิธีการกาํหนดจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (เฉลิมพล ศรีหงส์. 2538 : 35) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 181 คน ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ. ามนั จาํนวน 85 คน ผูป้ระกอบการ
สถานค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที�ใช้เป็นเชื.อเพลิงสําหรับรถยนต์ จาํนวน 11 คน และผูป้ระกอบการ
โรงแรม จาํนวน 85 คน  
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 ตัวแปรที�ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

  1.1 ขอ้มูลทั�วไปของผูป้ระกอบการ 
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 ระดบัการศึกษา 
   1.1.4 จาํนวนภาษีที�ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 
   1.1.5 ประเภทของสถานประกอบการ 
   1.1.6 ที�ตั.งสถานประกอบการ  
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking แบ่งเป็นดงันี.  
  2.1 ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
   2.1.1 ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 
   2.1.2 ดา้นสถานที�ชาํระภาษี 
  2.2 ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
   2.2.1 ดา้นระบบการจดัเก็บภาษี 
   2.2.2 ดา้นกาํหนดเวลาในการชาํระภาษี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจยัเรื�อง ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ 
E-Banking กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งันี.  
 ความต้องการ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking 
สามารถตอบสนองผูป้ระกอบการ ให้ได้รับความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผล
ของการกระทาํนั.น   
 ความพร้อม หมายถึง การชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking ทาํให้ผูป้ระกอบการเกิดความ
มั�นใจและตั.งใจในการที�จะปฏิบติักิจกรรมนั.น ๆ ให้สามารถสําเร็จลุล่วงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนคุณสมบติัหรือสภาวะของผูป้ระกอบการที�กระทาํกิจกรรมนั.น มีแนวโนม้จะประสบผลสําเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์
  ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูค้า้ปลีกนํ. ามนัเบนซินและนํ. ามนัที�คลา้ยกนั นํ. ามนัดีเซลและ
นํ.ามนัที�คลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมที�ใชเ้ป็นเชื.อเพลิงสาํหรับรถยนต ์โรงแรม ดงันี.  
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 1. ผูค้ ้าปลีกนํ. ามนั หมายถึง เจ้าของหรือผูจ้ดัการหรือบุคคลอื�นซึ� งรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานการค้านํ. ามนัเบนซินและนํ. ามนัที�คล้ายกัน นํ. ามนัดีเซลและนํ. ามนัที�คล้ายกัน ในเขต
จงัหวดัจนัทบุรี  
 2. ผูค้า้ปลีกก๊าซ หมายถึง เจา้ของหรือผูจ้ดัการหรือบุคคลอื�นซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงาน
การคา้ก๊าซปิโตรเลียมที�ใชเ้ป็นเชื.อเพลิงสาํหรับรถยนต ์ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี 
 3. ผูป้ระกอบการโรงแรม หมายถึง ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม
พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 
 การชําระภาษี หมายถึง เงินที�เรียกเก็บจากผูป้ระกอบการที�มีรายไดจ้ากการคา้นํ. ามนัเบนซิน
และนํ. ามนัที�คล้ายกัน นํ. ามนัดีเซลและนํ. ามนัที�คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที�เป็นเชื.อเพลิงสําหรับ
รถยนต ์และโรงแรม 
 ระบบ E-Banking หมายถึง การให้บริการทาํธุระกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผา่นอุปกรณ์หรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

  ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม   

   

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. ผูป้ระกอบการที�มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความตอ้งการและความพร้อม
ในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking แตกต่างกนั 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดบัการศึกษา 

-จาํนวนภาษีที�ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 

-ประเภทของสถานประกอบการ 

-ที�ตั.งสถานประกอบการ 

ความตอ้งการในการชาํระภาษี 

   -ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 

   -ดา้นสถานที�ชาํระภาษี 
ความพร้อมในการชาํระภาษี 
  -ดา้นระบบการจดัเก็บภาษี 
  -ดา้นกาํหนดเวลาในการชาํระภาษี 
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 2. ผูป้ระกอบการที�ตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือนต่างกนั มีความตอ้งการและความพร้อม
ในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking แตกต่างกนั 
 3. ประเภทของสถานประกอบการต่างกนั มีความตอ้งการและความพร้อมในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking แตกต่างกนั 
 4. ผูป้ระกอบการที�มีถิ�นที�อยูอ่าศยัต่างกนั มีความตอ้งการและความพร้อมในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking แตกต่างกนั 




