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แบบสอบถาม 

เลขท่ีแบบสอบถาม ............ 

เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจ

นอกระบบ ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 

วัตถุประสงค์  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อ

การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ระบบส ารวจและติดตาม

ธุรกิจนอกระบบและวเิคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ภาษีอากร

ของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1  โดยข้อมูลจากแบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารเพื่อเพิ่มจ านวนผูป้ระกอบการรายใหม่ให้เขา้สู่ระบบ

อย่างถูกตอ้ง  ทัว่ถึง เป็นธรรม อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นฐานภาษีท่ีย ัง่ยืนตลอดจนเพื่อให้ทราบถึง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองภาษีอากรตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบักรมสรรพากรและเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจและความสมัครใจในการเสียภาษีของ

ผูป้ระกอบการ และน าปัญหาและอุปสรรคท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรใน

หน่วยงานเท่านั้น  

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาสละเวลาให้ความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็นสามส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ใช้ขอ้มูลจากแบบฟอร์ม ส ารวจ 4  ของงาน

บริหารการส ารวจ โดยศูนยก์ารส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กรมสรรพากร) 

 ส่วนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีอากร ความคิดเห็นเก่ียวกับการ

จดัเก็บภาษีอากร ทัศนคติในการจดัเก็บภาษีอากร และความสมคัรใจในการเสียภาษีอากร(ข้อมูล
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ดงักล่าวจะเก็บไวเ้ป็นความลบั และไม่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากร ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานเท่านั้น) 

 ส่วนท่ี 3 สอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 

ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการรายใหม่ 

ค าช้ีแจงโปรดเลือกขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
1.  ประเภทของกจิการ 
1.  (  )บุคคลธรรมดา 
2. (  )นิติบุคคล 
 
2.  ลกัษณะของการประกอบกจิการ 
1.  (  )กิจการใหบ้ริการ 
2. (  )ซ้ือมาขายไป 
3. (  )รับจา้ง / รับเหมา 
4. (  )กิจการอ่ืนๆ 
 
3.  รายได้ของสถานประกอบการ 
1.  (  )นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 
2. (  )20,001-30,000 บาท 
3. (  )30,001-40,000 บาท 
4. (  )40,001-50,000 บาท 
5. (  )มากกวา่ 50,000 บาท 
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ตอนที ่ 2แบบสอบถามความความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัภาษีอากรความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษี
อากร ทัศนคติในการจัดเกบ็ภาษีอากร และความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 

ค าช้ีแจงโปรดใส่เคร่ืองหมาย (/ ) ตามรายการท่ีเป็นจริงหรือเห็นวา่เหมาะสม(โดยเรียงล าดบัความพึง
พอใจจากมาก ไปหา นอ้ย ตามล าดบั) 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ปัจจัยด้านภาษีอากร 

2.1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับภาษีอากร 

1. ท่านทราบถึงหนา้ท่ีในทางภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร(มีหนา้ท่ียืน่แบบแสดง

รายการและช าระภาษีอากรเม่ือมีการประกอบ

กิจการและมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ) 

 

1. แสดงรายกา 

2.  

3. รและช าระภาษีอากรเม่ือมีการ

ประกอบกิจการและมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ) 

     
     

2.ท่านทราบถึงก าหนดการในการยืน่แบบ

แสดงรายการและช าระภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร 

     

3.ท่านทราบถึงสถานท่ียืน่แบบแสดงรายการ

และช าระภาษรอาร 

     
รายการและช าระภาษีอากร(ส านกังาน

สรรพากรพื้นท่ีสาขาและธนาคารพาณิชยท่ี์

ส านกังานใหญ่หรือสถานประกอบการตั้งอยู ่

     

4.ท่านทราบวา่ตอ้งใชเ้อกสารและหลกัฐาน

ประเภทใด 

ประเภท(การลดหยา่อยประกอกบการยืน่แบบ

แสดงรายการ 

     
ใดบา้งในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระ

ภาษีอากร 

     
      
5.ท่านทราบถึงบทลงโทษทางภาษีอากรตาม 

 

     
ประมวลรัษฎากร      
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
6. เงินภาษีท่ีไดเ้พื่อใหรั้ฐบาลน าไปใชจ่้ายใน

การ 

บริ 

     
บริหารพฒันา และบริหารประเทศ 

 

     

7. เงินภาษีท่ีได ้ไดน้ ากลบัไปพฒันาทอ้งถ่ิน

โดยตรงผา่นทางการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(10% ของภาษีอากร) 

 

 

เสียภาษีมาก) 

     

8. เงินภาษีท่ีได ้น าไปกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ

ของ 

 

 

     
ประเทศ สร้างงาน สร้างรายได ้สนบัสนุนการ

ส่งออก และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ เช่น โครงการกองทุนหมู่บา้น 

วสิาหกิจชุมชน 

     

9. เงินท่ีไดจ้ากการจดัเก็บภาษีจะกลบัคืนมาสู่ 

 

     
ประชาชนผา่นการบริหารสาธารณะต่างๆ เช่น 

การขนส่งมวลชน ถนน รถไฟฟ้าความเร็วสูง  

สวนสาธารณะ สถานพยาบาลภาครัฐ 

สวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล โรงเรียน  

     

2.2  ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดเกบ็ภาษีอากร 

2.2.1 ความเหมาะสมของอตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได ้

 1.ท่านคิดวา่อตัราภาษีอากรต่อฐานเงินไดใ้น

ปัจจุบนัมีความเหมาะสม 

     

2.ในปัจจุบนัท่านคิดวา่การจดัเก็บภาษีอากร 

 

 

 

     
ตามอตัรากา้วหนา้มีความเหมาะสม(ผูมี้รายได้

นอ้ยเสียภาษีนอ้ยกวา่ผูมี้รายไดม้าก) 
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
3.ท่านคิดวา่การก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษี

นิติ 

 

จดัเก็บ 

     
บุคคลค านวณภาษีเงินไดจ้ากฐานภาษีท่ี

แตกต่างกนัมีความเหมาะสม หรือไม่ 

 

     

4.ท่านคิด หากใหมี้การจดัเก็บภาษีอากรใน

อตัรา 

     
เหมาจ่ายขั้นต ่าส าหรับผูมี้เงินไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

     

2.2.2 ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการเสียภาษีอากร 

1.ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินไดจ้ากการ

ประกอบ 

     
กิจการมีหนา้ท่ีในการยืน่แบบแสดงรายการ

และช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรอยา่ง

เท่าเทียมกนั 

     

2.ท่านคิดวา่มีการจดัเก็บภาษีอากรขอบุคคล-

ธรรมดาตามอตัรา 

     
ธรรมดาตามอตัรากา้วหนา้เพื่อใหเ้กิดความ

เสมอภาคในดา้นภาษีอากรเพื่อความเป็นธรรม

และเหมาะสม 

     

3.การจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามเกณฑ์

ต่างๆ ท าใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บความเป็น

ธรรมและเหมาะสม 

     

4.ท่านคิดวา่การจดัเก็บภาษีอากรมีระบบการ      
จดัเก็บและการใหบ้ริการผูป้ระกอบการอยา่ง

ยติุธรรมและมีความเสมอภาค 
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2.2.3 ความชัดเจนโปร่งใสในการเสียภาษีอากร 

1. ท่านคิดวา่มีความชดัเจนตลอดจนมัน่ใจใน      
ความปลอดภยัในวธีิการจดัเก็บภาษีอากรและ      
      การช าระภาษีอากร      

2.ท่านคิดวา่มีความโปร่งใสในขั้นตอนและ      
กระบวนการจดัเก็บภาษีและการช าระภาษี

อากร 

     
      
3.ท่านคิดวา่ในกระบวนการการช าระภาษี

อากร 

     
มีความเขา้ใจไดง่้ายไม่ซบัซอ้น      
      
4.ท่านคิดวา่การจดัเก็บภาษีอากรของกรม 

สรรพากรมีกระบวนการจดัเก็บท่ีปราศจากการ

ทุจริต 

     

5.ท่านสามารถตรวจสอบขอ้มูลการยืน่แบบ

และช าระภาษีอากรไดต้าม พรบ.ขอ้มูลข่าว 

     

2.2.4 ความเป็นปัจจุบัน 

1.ท่านคิดวา่การใชเ้ทคโนโลยจีะเขา้มาช่วยให ้      
เกิดความแม่นย  าในการจดัเก็บภาษีอากรและ

ความเป็นปัจจุบนัของฐานขอ้มูล 

     

A33 
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
2.ท่านคิดวา่การเปล่ียนแปลงนโยบายการ

จดัเก็บ 

     
ภาษีอากร(โดยใชว้ธีิการออกเป็น พรก.) 

เก่ียวกบัภาษีอากรท าใหท้นัต่อเหตุการณ์และ

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

     

2.ท่านคิดวา่การจดัเก็บภาษีอากรมีความเป็น

ปัจจุบนั คือ การไม่เรียกเก็บภาษีอากร

ยอ้นหลงั(ส าหรับกรณีผูป้ระกอบการไม่มี

เจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร) 

 

จดัเก็บภาษี 

     

2.2.5 บทลงโทษทางภาษีอากร  

1.ท่านคิดวา่บทลงโทษทางภาษีอากรมีความ 

 

     
เหมาะสม 

 

 

 

 

     

2.ท่านคิดวา่มีความเหมาะสมหรือไม่หากมีการ

เพิ่มบทลงโทษส าหรับผูมี้เจตนาหลีกเล่ียงและ

ท าลายระบบภาษีอากร 

     

3.ท่านคิดวา่สาเหตุท่ีท าใหมี้การหลีกเล่ียงการ

เสีย 

     
ภาษีอากรเน่ืองมาจากบทลงโทษทางภาษีอากร

ไม่มีความรุนแรงท าใหผู้เ้สียภาษีไม่มีความ

กลวั 

     

2.3 ทศันคติ ทีม่ีต่อกรมสรรพากร 
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2.3.1 ทศันคติในการให้บริการจัดเกบ็ภาษีอากร 

1.กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ี

การจดั 

     
ในการจดัเก็บภาษีอากรเพื่อใหรั้ฐบาลน ามาใช ้      
จ่ายในการบริหารและพฒันาประเทศ      

2.กรมสรรพากรมีการจดัเก็บภาษีอากรท่ี

ชดัเจน 

     
โปร่งใส ทัว่ถึง เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ

ได ้

     
      3.กรมสรรพากรมีการจดัเก็บภาษีท่ีทนัสมยั มี      
มาตรฐานสู่ระบบสากล และมีความทนัสมยั

ดา้น 

     
ระบบ IT 

 

     

4.กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท

ส าคญั 

     
ในการสนบัและพฒันาระบบเศรษฐกิจของ      

ประเทศผา่นการบริหารจดัการดา้นการจดัเก็บ

ภาษีอากร 

     

5.กรมสรรพากรมีส่วนส าคญัในการส่งเสริม

ให ้

     
เกิดการจา้งงาน การส่งเสริมใหเ้กิด

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การช่วยเหลือ

สังคมผา่นนโยบายทางดา้นภาษี เช่น การ

ลดหยอ่นภาษี ส าหรับผูเ้ล้ียงดูบิดามารดา การ 

     

บริจาคเพื่อสาธารณะ การส่งเสริมการจา้งงาน

ผูพ้ิการเป็นตน้ 
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
2.3.2 ทศันคติทีม่ีต่อเจ้าหน้าทีส่ ารวจและผู้ปฏิบัติงาน 

1. กรมสรรพากรมีเจา้หนา้ท่ีส ารวจและผู ้

ปฏิบติั 

     
งานในการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัภาษีอากรและ      
การยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีอากร

เป็นอยา่งดี 

     

2. กรมสรรพากรมีเจา้หนา้ท่ีส ารวจและปฏิบติั      
งานในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัหนา้ท่ีทาง

ภาษี 

     
อากรเป็นอยา่งดี 

 

     

3. เจา้หนา้ท่ีส ารวจและเจา้หนา้ท่ีส านกังาน      

สรรพากรพื้นท่ีสาขามีอธัยาศยัดี และมีมนุษย์

สัมพนัธ์ในการใหบ้ริการ 

     

4. มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ชดัเจนใน 

 

     
แต่ละขั้นตอน      
      
5. มีการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์  

 

     
ทางภาษี อาทิ ค่าลดหยอ่นต่างๆ สิทธิดา้น      
การขอผอ่นช าระภาษี เป็นตน้      

2.3.3 ทศันคติทีม่ีต่อการให้บริการ 

1.มีความสะดวกในการใชบ้ริการการยืน่แบบ      
แสดงรายการและการช าระภาษีอากร      
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
2.มีความเขา้ใจง่ายในการยืน่แบบแสดง

รายการ 

     
และการช าระภาษีอากร      
      3.มีความรวดเร็วในการยืน่แบบแสดงรายการ      
ภาษีและการช าระภาษีอากร ท าให้

ประหยดัเวลา 

 

 

     

4.มีการใหบ้ริการการยืน่แบบแสดงรายการ

ตลอด 

 

     
จนบริการอ่ืนๆ ทางอินเตอร์เน็ต ท าใหเ้กิด

ความสะดวดรวดเร็วและประหยดัเวลาในการ

ยืน่แบบแสดงรายการภาษีอากร 

     

5.การน าระบบ IT มาใชท้  าใหมี้ความสะดวก

ใน 

 

     
การเดินทางไปยืน่แบบแสดงรายการภาษีอากร

เน่ืองจากสามารถยืน่แบบแสดงรายการและ

ช าระภาษีอากรไดทุ้กพื้นท่ีสาขา ท าให้

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

     

6.ช่วยประหยดัพลงังานและช่วยลดโลกร้อน

จาก 

     
นโยบายการลดขั้นตอน ลดเอกสาร

ประกอบการยืน่แบบแสดงรายการและการ

ช าระภาษีอากร 

     

7.มีความสะดวกจากการใหบ้ริการช าระภาษี 

 

     
อากรผา่นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์           

(e-Banking) 
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2.4 ความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 

1.ท่านมีความสมคัรใจในการเสียภาษีอากร 

 

     
ดว้ยตนเอง      

2.ท่านเสียภาษีอากรเน่ืองจากปฏิบติัตามท่ี      
กฎหมายก าหนดไว ้      
      
3.ท่านไม่มีความสมคัรใจในการเสียภาษี(ไม่      
เตม็ใจหรือไม่ตอ้งการเสียภาษี)      

 

ส่วนที ่ 3  โปรดระบุความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการภาษีอากร 

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะดา้นภาษีอากร

................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีส ารวจหรือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ

................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักรมสรรพากร

................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืนๆ  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวณฐัธนภสัสร์  ฟังเพราะ 

วนั เดอืน ปี เกดิ 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2521 

ประวตักิารศึกษา ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง  

 ปีการศึกษา 2540   

 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 

 ปีการศึกษา 2542 

ปีการศึกษา 2544 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

ประสบการณ์         2556 - ปัจจุบนั ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาสนัก าแพง งานรับช าระ 

 2552 - 2556 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม่ 1 ทีมบริหารการส ารวจ  

 2548 - 2552  ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีพะเยา งานบริการผูเ้สียภาษีและ ประชาสมัพนัธ์ 

   2545 - 2548  ส านกังานสรรพกรพ้ืนท่ีระยอง งานกรรมวธีิและคืนภาษี 

   

 

 

 


