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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 
ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเข้าสู่ระบบส ารวจและ
ติดตามธุรกิจนอกระบบ ของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 โดยในบทน้ีได้น าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัความคิดเห็นตามแบบสอบถามจากลุ่มผูเ้ป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 จ  านวน 
305 ราย   

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการรายใหม่ 

 4.1.1 ประเภทของกจิการ 

ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของผูป้ระกอบการ 

ประเภทของผู้ประกอบการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

นิติบุคคล 180 59.0 

บุคคลธรรมดา 125 41.0 

รวม 305 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ระกอบการประเภทนิติบุคคลมากกวา่บุคคลธรรมดา กล่าวคือเป็นเป็นผูป้ระกอบกิจการนิติบุคคล
ร้อยละ 59.0 และเป็นบุคคลธรรมดาร้อยละ 41.0  
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4.1.2 ลกัษณะการประกอบกจิการ 

ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะการประกอบกิจการ 

ลกัษณะการประกอบกจิการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ซ้ือมาขายไป 137 44.9 

รับจา้ง/รับเหมา 105 34.4 

ใหบ้ริการ 37 12.2 

กิจการอ่ืนๆ  26 8.5 

รวม 305 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของการประกอบกิจการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ประกอบกิจการในลกัษณะซ้ือมาขายไป คิดเป็นร้อยละ 44.9  รองลงมาคือประกอบการรับจา้งหรือ
รับเหมา คิดเป็นร้อยละ 34.4 (ตารางท่ี 4.2) 
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4.1.3 รายได้ของผู้ประกอบการ 

ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูป้ระกอบการ 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

   นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 68 22.3 

   20,001 – 30,000 บาท 56 18.4 

   30,001 – 40,000 บาท 42 13.8 

   40,001 – 50,000 บาท 59 19.3 

   มากกวา่ 50,00 บาท  80 26.2 

รวม 305 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจ  

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์รายไดต่้อเดือนของสถานประกอบการพบวา่ ผูป้ระกอบการมีรายได้
มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 
20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 จากผลการวิจยัจะพบว่า รายได้ของผูป้ระกอบการท่ีมากท่ีสุดคือ 
มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน และรองลงมาคือน้อยท่ีสุดคือมีรายไดน้้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 
เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผูป้ระกอบการนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา 
ท าให้ช่วงความต่างของรายไดมี้ความต่างกนั ผูป้ระกอบการนิติบุคคลจะมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการต่อเดือน มากกวา่ผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดา  
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4.2 ผลการศึกษาข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัภาษีอากร 

ตารางที ่4.4 จ  านวนและร้อยละความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรของผูป้ระกอบการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

มาก  30 9.8 

ปานกลาง 269 88.2 

นอ้ย 6 2.0 

รวม 305 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจ  

จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรของผูป้ระกอบการพบวา่ 
ผูป้ระกอบการมากกว่า 2 ใน 3 มีความรู้เก่ียวกบัภาษีอากรอยูท่ี่ระดบัปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 88.2 รองลงมามีความรู้เก่ียวกับภาษีอากรในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.8 แสดงให้เห็นว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรของผูป้ระกอบการ 
ล าดับ
ที่ 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัภาษีอากร 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 สถานท่ียืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีอาการ  4.10 
(มาก) 

2 ถึงก าหนดการในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 

3.33 
(ปานกลาง) 

3 เงินท่ีได้จากการจัดเก็บภาษีจะกลับคืนมาสู่ประชาชนผ่านการบริหาร
สาธารณะต่างๆ  

3.27 
(ปานกลาง) 

4 เงินภาษีท่ีไดไ้ดน้ ากลบัไปพฒันาทอ้งถ่ินโดยตรงผา่นทางการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (10% ของภาษีอากร) 

3.13 
(ปานกลาง) 

5 บทลงโทษทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 3.09 
(ปานกลาง) 

6 เงินภาษีท่ีไดน้ าไปกระตุน้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  3.05 
(ปานกลาง) 

7 หนา้ท่ีในทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 3.01 
(ปานกลาง) 

8 เงินภาษีท่ีได้เพื่อให้รัฐบาลน าไปใช้จ่ายในการบริหารพฒันาและบริหาร
ประเทศ 

2.94 
(ปานกลาง) 

9 เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี 2.92 
(ปานกลาง) 

 รวมเฉลีย่ 3.20 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีอากรในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูป้ระกอบการมีความรู้ในเร่ืองสถานท่ี
ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอาการ (ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาและธนาคารพาณิชยท่ี์
ส านักงานใหญ่หรือสถานประกอบการตั้ ง)อยู่มากท่ีสุด มีความรู้ในระดับดี รองลงมาคือเร่ือง 
ก าหนดการในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ส าหรับข้อท่ีมี
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ผูป้ระกอบการมีความรู้น้อยท่ีสุดคือ ผูป้ระกอบการทราบว่าตอ้งใช้เอกสารและหลกัฐานประเภท
ใดบา้งในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี  

4.3 การศึกษาข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดเกบ็ภาษีอากร 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรไดก้ าหนดให้ผูป้ระกอบการให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  5 เร่ือง คือ 1)ความเหมาะสมของอตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได ้
2)ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการเสียภาษี  3)ความชดัเจนโปรงใส ในการเสียภาษี 4)ความเป็น
ปัจจุบนั 5)บทลงโทษทางภาษีอากร โดยจะน าเสนอในแต่ละเร่ือง และสรุปในภาพรวม ดงัน้ี 

 4.3.1 ความเหมาะสมของอตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได้ 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ในเร่ืองความเหมาะสมของอตัรา
ภาษีอากรต่อฐานเงินไดข้องผูป้ระกอบการ 

ล าดับ
ที่ 

ความเหมาะสมของอตัราภาษีอากร 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 การจดัเก็บภาษีอากรในอตัราเหมาจ่ายขั้นต ่าส าหรับผูมี้เงินได้จากการ
ประกอบกิจการมีความเหมาะสมหรือไม่ 

3.31 
(ปานกลาง) 

2 การก าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากฐานภาษีท่ีแตกต่างกนั 

3.25 
(ปานกลาง) 

3 อตัราภาษีต่อฐานเงินไดใ้นปัจจุบนัมีความเหมาะสม 3.23 
(ปานกลาง) 

4 การจดัเก็บภาษีอากรตามอตัรากา้วหน้าในปัจจุบนัมีความเหมาะสม(ผูมี้
รายไดน้อ้ยเสียภาษีนอ้ยกวา่ผูมี้รายไดม้าก) 

2.51 
(นอ้ย) 

 รวมเฉลีย่ 3.07 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรในเร่ืองความเหมาะสมของ
อตัราภาษีอากรต่อฐานเงินไดข้องผูป้ระกอบการในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.07  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเกือบทุกขอ้มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดย
ผูป้ระกอบการให้ความเห็นวา่เร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุดไดแ้ก่ตอ้งการให้มีการจดัเก็บภาษีอากรในอตัรา
เหมาจ่ายขั้นต ่าส าหรับผูมี้เงินไดจ้ากการประกอบกิจการซ่ึงผลการส ารวจพบวา่มีความเหมาะสมท่ีสุด 
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รองลงมาคือ การก าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐาน
ภาษีท่ีแตกต่างกนั ส่วนขอ้ท่ีมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดคือ ในปัจจุบนัท่านคิดวา่การจดัเก็บภาษีอากร
ตามอตัรากา้วหนา้มีความเหมาะสม(ผูมี้รายไดน้อ้ยเสียภาษีนอ้ยกวา่ผูมี้รายไดม้าก) (ตารางท่ี 4.6) เป็น
ท่ีน่าสังเกตว่า ผูป้ระกอบการเห็นว่า การจดัเก็บภาษีอากรตามอตัราก้าวหน้ามีความเหมาะสม(ผูมี้
รายไดน้อ้ยเสียภาษีนอ้ยกวา่ผูมี้รายไดม้าก) มีความเหมาะสมนอ้ยเน่ืองมาจากปัจจุบนัการค านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงและระบบเศรษฐกิจ อาทิเช่น การค านวณค่า
ลดหยอ่นท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้กบับุคคลท่ีมีรายไดร้ะดบักลางมากกวา่บุคคลท่ีมีรายไดร้ะดบันอ้ย ขอ้
เสียเปรียบกรณีบุคคลธรรมดาท่ีมีการสมรสกบับุคคลธรรมดาท่ียงัมิไดมี้การสมรส(มาตรา 57 ตรี และ 
มาตรา 57 เบญจ)  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

4.3.2 ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการเสียภาษี   

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ในเร่ืองความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในการเสียภาษี  

ล าดับ
ที่ 

ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการเสียภาษีอากร 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 การจดัเก็บภาษีอากรมีระบบการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบอยา่งยติุธรรมและ
เสมอภาค 

3.26 
(ปานกลาง) 

2 มีการจดัเก็บภาษีอากรบุคคลธรรมดาตามอตัรากา้วหน้า เพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคในดา้นภาษีอากร เพื่อความเป็นธรรมและเหมาะสม 

2.71 
(ปานกลาง) 

3 การจดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ต่างๆ ท าให้ผูป้ระกอบการ
ไดรั้บความเป็นธรรมและเหมาะสม 

2.70 
(ปานกลาง) 

4 ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินไดจ้ากการประกอบกิจการมีหน้าท่ีในการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรอยา่งเท่าเทียมกนั 

2.69 
(ปานกลาง) 

 รวมเฉลีย่ 2.88 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรในเร่ืองความเสมอภาคและ
เป็นธรรมในการเสียภาษีของผูป้ระกอบการในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย
เท่ ากับ  2.88  โดยผู ้ประกอบการให้ความ เห็นว่าเร่ืองท่ี มีความ เสมอภาคและมีความ เป็น 
ธรรมท่ีสุดคือ เห็นวา่การจดัเก็บภาษีอากรมีระบบการให้บริการแก่ผูป้ระกอบอยา่งยุติธรรมและเสมอ
ภาค รองลงมาเห็นวา่ มีการจดัเก็บภาษีอากรบุคคลธรรมดาตามอตัรากา้วหน้า เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคในดา้นภาษีอากร เพื่อความเป็นธรรมและเหมาะสม  

จากผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรในเร่ืองความเสมอภาคและเป็นธรรมใน
การเสียภาษีของผูป้ระกอบการพบว่า ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในขอ้ท่ี การจดัเก็บภาษีอากร
บุคคลธรรมดาตามอตัรากา้วหนา้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในดา้นภาษีอากร เพื่อความเป็นธรรมและ
เหมาะสม ซ่ึงผลการส ารวจท่ีได้มีความแตกต่างจากตารางท่ี  4.6 เน่ืองมาจากตารางท่ี  4.6 
ผูป้ระกอบการเห็นวา่การจดัเก็บภาษีอากรตามกา้วหนา้มีความเหมาะสม(ผูมี้รายไดน้อ้ยเสียภาษีนอ้ย
กว่าผูมี้รายได้มาก) มีความเหมาะสมน้อยเน่ืองมาจาก ผูป้ระกอบการเห็นว่าการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและระบบเศรษฐกิจ อาทิเช่น การหัก                     
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ค่าลดหยอ่นบางรายการท่ีเอ้ือผลประโยชน์ใหก้บับุคคลท่ีมีรายไดร้ะดบักลางมากกวา่บุคคลท่ีมีรายได้
น้อย ขอ้เสียเปรียบของการหักค่าลดหย่อนกรณีบุคคลธรรมดาท่ีมีการสมรสกบับุคคลธรรมดาท่ียงั
มิได้มีการสมรส ซ่ึงผลการศึกษาขอ้มูลจากตารางท่ี 4.7 จะเห็นได้ว่ามีความเหมาะระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการไดพ้ิจารณาจากหลกัเหตุผลดา้นความเสมอภาค โดยเห็นว่า การท่ีผูมี้รายได้
นอ้ยเสียภาษีน้อยกว่าผูมี้รายไดม้ากนั้น มีความเหมาะสมแลว้ เพื่อเป็นการช่วยลดช่องว่างและความ
เหล่ือมล ้าทางสังคม 
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 4.3.3 ความชัดเจนโปรงใส ในการเสียภาษี 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ในเร่ืองความชดัเจนโปรงใส ใน
การเสียภาษี  
ล าดับ
ที่ 

ความชัดเจนโปร่งใสในการเสียภาษีอากร 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 ความโปร่งใสในการขั้นตอนและกระบวนการจดัเก็บและช าระภาษีอากร 2.92 
 (ปานกลาง) 

2 สามารถตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบและช าระภาษีอากรได้ตาม พรบ.
ขอ้มูลข่าวสาร 

2.86 
(ปานกลาง) 

3 มีความเขา้ใจง่ายในกระบวนการการจดัเก็บและการช าระภาษีอากร 2.81 
(ปานกลาง) 

4 มีความชดัเจนตลอดจนมัน่ใจในความปลอดภยัของในวิธีการจดัเก็บและ
ช าระภาษีอากร 

2.65 
(ปานกลาง) 

5 การจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีกระบวนการจดัเก็บท่ีปราศจากการ
ทุจริต 

2.50 
(นอ้ย) 

 รวมเฉลีย่ 2.75 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัเก็บภาษีอากรในเร่ืองความชัดเจน 
โปร่งใสในการเสียภาษีของผูป้ระกอบการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
2.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าเกือบทุกขอ้มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ผูป้ระกอบการ
เห็นว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ เห็นว่ามีความโปร่งใสในการขั้นตอนและกระบวนการจดัเก็บ
และช าระภาษีอากร รองลงมาคือ สามารถตรวจสอบขอ้มูลการยื่นแบบและช าระภาษีอากรได้ตาม 
พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร  ส่วนขอ้ท่ีมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดคือ ผูป้ระกอบการคิดวา่การจดัเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรมีกระบวนการจดัเก็บท่ีปราศจากการทุจริต ท าให้มีการร่ัวไหลของภาษีอากรผ่านการ
หลีกเล่ียงภาษีอากรจากผูรู้้โดยใชช่้องทางทางกฎหมาย 
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4.3.4 ความเป็นปัจจุบัน 

ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรในเร่ืองความเป็นปัจจุบนั 

ล าดับ
ที่ 

การจัดเกบ็ภาษีอากรมีความเป็นปัจจุบัน 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 การจดัเก็บภาษีอากรมีความเป็นปัจจุบนั คือ การไม่เรียกเก็บภาษีอากร
ยอ้นหลงั(ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่มีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร) 

3.18 
(ปานกลาง) 

2 มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความแม่นย  าในการจดัเก็บ
ภาษีอากรและความเป็นปัจจุบนัของฐานขอ้มูล 

3.14 
(ปานกลาง) 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการจดัเก็บภาษีอากร(โดยการออกเป็น พรก.) 
เก่ียวกับภาษีอากร ท าให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

3.11 
(ปานกลาง) 

 รวมเฉลีย่ 3.14 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรในเร่ืองความเป็นปัจจุบนั 
ซ่ึงผลการศึกษาขอ้มูลพบวา่ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง คือค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง โดยผูป้ระกอบการใหค้วามเห็น
ว่า เร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การจดัเก็บภาษีอากรมีความเป็นปัจจุบนั คือ การไม่เรียกเก็บภาษีอากร
ยอ้นหลัง(ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่มีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร) รองลงมาคือ มีการใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื่อให้เกิดความแม่นย  าในการจดัเก็บภาษีอากรและเพื่อความเป็นปัจจุบนัของ
ฐานขอ้มูล ส่วนขอ้ท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุดคือ เห็นว่าการเปล่ียนแปลงนโยบายการจดัเก็บภาษี
อากร(โดยการออกเป็น พรก.) เก่ียวกบัภาษีอากร ท าให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  
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 4.3.5 บทลงโทษทางภาษีอากร 

ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ในเร่ืองบทลงโทษทางภาษีอากร 

ล าดับ
ที่ 

บทลงโทษทางภาษีอากร 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 ควรมีการเพิ่มบทลงโทษส าหรับผูมี้เจตนาหลีกเล่ียงและท าลายระบบ
ภาษีอากร 

3.05 
(ปานกลาง) 

2 สาเหตุท่ีท าให้มีการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรเน่ืองจากบทลงโทษ
ทางภาษีอากรไม่มีความรุนแรงท าใหผู้เ้สียภาษีไม่มีความกลวั 

2.89 
(ปานกลาง) 

3 บทลงโทษทางภาษีอากรในปัจจุบนัมีความเหมาะสม 2.46 
(นอ้ย) 

 รวมเฉลีย่ 2.75 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรในเร่ืองบทลงโทษทาง
ภาษีอากรของผูป้ระกอบการในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.75 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าเกือบทุกขอ้มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง โดยผูป้ระกอบการให้
ความเห็นวา่เร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ คิดว่าควรมีการเพิ่มบทลงโทษส าหรับผูมี้เจตนาหลีกเล่ียงและ
ท าลายระบบภาษีอากร โดยผูป้ระกอบการให้ความเห็นวา่หากมีการเพิ่มโทษทางภาษีอากรจะท าให้ผู ้
มีเจตนาหลีกเล่ียงและท าลายระบบภาษีอากรเกิดความกลวั ส่งผลให้ลดการหลีกเล่ียงภาษีอากรและ
เพิ่มรายไดเ้ขารัฐ รองลงมาเห็นว่าสาเหตุท่ีมีการหลีกเล่ียงภาษีอากรเน่ืองมาจากบทบทลงโทษทาง
ภาษีอากรไม่มีความรุนแรงท าให้ผูเ้สียภาษีไม่มีความกลวั การทุจริต มีการร่ัวไหลของภาษีอากรผ่าน
การหลีกเล่ียงภาษีอากรจากผูรู้้โดยใชช่้องทางทางกฎหมาย  

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ผูป้ระกอบการเห็นวา่บทลงโทษทางภาษีอากรในปัจจุบนัมีความเหมาะสม อยูใ่น
ระดบันอ้ย แสดงให้เห็นวา่ บทลงโทษทางภาษีอากรในปัจจุบนัยงัไม่มีความรุนแรงหรือเหมาะสม ท า
ให้ผูป้ระกอบการไม่มีความรู้สึกเกรงกลวัต่อบทลงโทษทางภาษีอากร ส่งผลให้เกิดการหลีกเล่ียงการ
เขาสู่กระบวนการและการช าระภาษีอากรอยา่งถูกตอ้ง 
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 4.3.6 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความรู้ในการจัดเกบ็ภาษีอากรในภาพรวม 

ตารางที ่4.11 จ  านวนและร้อยละความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ในการจดัเก็บของภาษีในภาพรวม 
ระดับความความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เหมาะสมมาก - - 
เหมาะสมปานกลาง 169 55.4 
เหมาะสมนอ้ย 136 44.6 

รวม 305 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี  4.11 ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็น เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีในภาพรวมพบว่า
ผูป้ระกอบการประมาณก่ึงหน่ึงมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมในการจดัเก็บภาษีอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 55.4  รองลงมาเห็นวา่ความเหมาะสมในการจดัเก็บภาษีอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 44.6 และไม่พบผูใ้หค้วามความคิดเห็นการจดัเก็บภาษีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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 ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ในการการจดัเก็บภาษีอากรในภาพรวม 
ล าดับ
ที่ 

ความรู้เกีย่วกบัการจัดเกบ็ภาษีอากรในภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 ความเป็นปัจจุบนั 3.14 
(ปานกลาง) 

2 ความเหมาะสมของอตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได ้ 3.07 
(ปานกลาง) 

3 ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการเสียภาษี   2.88 
(ปานกลาง) 

4 ความชดัเจนโปรงใส ในการเสียภาษี 2.75 
(ปานกลาง) 

5 บทลงโทษทางภาษีอากร 2.75 
(ปานกลาง 

 รวมเฉลีย่ 2.92 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากท่ีตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรพบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 เม่ือพิจารณาความรู้ในการจดัเก็บภาษีอากรแต่ละ
เร่ือง พบว่าผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่าเร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือเร่ืองความเป็นปัจจุบนัของการ
จดัเก็บภาษีอากร รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได ้ ส่วนเร่ืองท่ีมีความ
เหมาะสมนอ้ยท่ีสุดคือ ความชดัเจนโปรงใส ในการเสียภาษี และบทลงโทษทางภาษีอากร  

4.4 ผลการศึกษาข้อมูลทศันคติในการให้บริการจัดเกบ็ภาษีอากร 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากรโดยแบ่งองคป์ระกอบของทศันคติในคร้ังน้ี 3 ดา้น 
คือ 1) ทศันคติท่ีมีต่อกรมสรรพากร  2)ทศันคติท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีส ารวจและผูป้ฏิบติังาน 3)ทศันคติท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการ โดยจะน าเสนอในแต่ละดา้น และสรุปในภาพรวม ดงัน้ี 
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 4.4.1 ทศันคติทีม่ีต่อกรมสรรพากร   

ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ียของทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากร ดา้นทศันคติท่ีมีต่อกรมสรรพากร 

ล าดับ
ที่ 

ทศันคติต่อกรมสรรพากรในการจัดเกบ็ภาษีอากร 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีอากรเพ่ือให้
รัฐบาลน ามาใชจ่้ายในการบริหารและพฒันาประเทศ 

2.86 
(ปานกลาง) 

2 กรมสรรพากรมีการจดัเก็บภาษีท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานสู่ระบบสากล และ
มีความทนัสมยัดา้นระบบ IT 

2.86 
(ปานกลาง) 

3 กรมสรรพากรมี ส่ วนส าคัญ ในการส่ งเส ริมให้ เกิดการจ้างงาน 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หรือการช่วยเหลือสังคมผ่านนโยบายทาง
ภาษี  

2.86 
(ปานกลาง) 

4 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนและ
พฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศผา่นการบริหารจดัการดา้นการจดัเก็บ
ภาษีอากร 

2.84 
(ปานกลาง) 

5 กรมสรรพากรมีการจัดเก็บภาษีอากรท่ีชัดเจนโปร่งใส ทั่วถึง และ                  
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้

2.82 
(ปานกลาง) 

 รวมเฉลีย่ 2.85 
(ปานกลาง) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี  4.13  ผลการวิ เคราะห์ทัศนคติในการจัดเก็บภาษีอากรในด้านทัศนคติท่ี มี ต่อ
กรมสรรพากรในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าผูป้ระกอบการมีทัศนคติท่ีมีต่อกรมสรรพากรในระดับปานกลางทุกข้อ โดย
ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีมากท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 1 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีในการ
จดัเก็บภาษีอากรเพื่อให้รัฐบาลน ามาใชจ่้ายในการบริหารและพฒันาประเทศ ขอ้ท่ี 2 กรมสรรพากรมี
การจดัเก็บภาษีท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานสู่ระบบสากล และมีความทนัสมยัด้านระบบ IT และขอ้ท่ี 3 
กรมสรรพากรมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้เกิดการจา้งงาน การส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว หรือการช่วยเหลือสังคมผา่นนโยบายทางดา้นภาษี ส่วนขอ้ท่ีผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดี
ต่อกรมสรรพากรน้อยท่ีสุดคือ เห็นว่ากรมสรรพากรมีการจดัเก็บภาษีอากรท่ีชดัเจนโปร่งใส ทัว่ถึง 
และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้
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 4.4.2 ทศันคติทีม่ีต่อเจ้าหน้าทีส่ ารวจและผู้ปฏิบัติงาน   

ตารางที่ 4.14 ค่าเฉล่ียทัศนคติในการจดัเก็บภาษีอากร ด้านทัศนคติท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีส ารวจและ
ผูป้ฏิบติังาน   

ล าดับ
ที่ 

ทศันคติต่อกรมสรรพากรในการจัดเกบ็ภาษีอากร 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 กรมสรรพากรมีเจา้หนา้ท่ีส ารวจและปฏิบติังานในการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
หนา้ท่ีทางภาษีอากรเป็นอยา่งดี 

3.56 
(มาก) 

2 เจา้หน้าท่ีส ารวจและผูป้ฏิบติังานสามารถให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัภาษีอากร
และการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรเป็นอยา่งดี 

3.53 
(มาก) 

3 มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ชดัเจนในแต่ละขั้นตอน 3.53 
(มาก) 

4 มีการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ ค่าลดหยอ่นต่างๆ 
สิทธิดา้นการขอผอ่นช าระภาษี เป็นตน้ 

3.51 
(มาก) 

5 เจา้หน้าท่ีส ารวจและเจา้หน้าท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขามีอธัยาศยัดี 
และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ในการใหบ้ริการ 

3.50 
(มาก) 

 รวมเฉลีย่ 3.53 
(มาก) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวเิคราะห์ทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากรดา้นทศันคติท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีส ารวจ
และผูป้ฏิบติังานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าทุกข้อผูป้ระกอบการมีทัศนคติท่ีดีต่อเจ้าหน้าท่ีส ารวจและผูป้ฏิบัติงานในระดับมาก โดย
ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีท่ีสุดตามล าดบัคือ กรมสรรพากรมีเจา้หนา้ท่ีส ารวจและปฏิบติังานในการ
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัหน้าท่ีทางภาษีอากรเป็นอยา่งดี รองลงมาคือ กรมสรรพากรมีเจา้หน้าท่ีส ารวจ
และผูป้ฏิบติังานในการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
อากรเป็นอยา่งดี และ มีการให้บริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ชดัเจนในแต่ละขั้นตอน  ส่วนขอ้ท่ีมีทศันคติท่ี
ดีนอ้ยท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีส ารวจและเจา้หนา้ท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขามีอธัยาศยัดี และมีมนุษย์
สัมพนัธ์ในการใหบ้ริการ 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ผลการศึกษาขอ้มูลผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีส ารวจและผูป้ฏิบติังาน
ในระดับมาก และรองลงมาเห็นว่ากรมสรรพากรมีเจ้าหน้าท่ีส ารวจและผูป้ฏิบัติงานในการให้
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ค าปรึกษาเก่ียวกบัภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรเป็นอยา่งดี ตลอดจนมี
การให้บริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมการให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรให้แก่ผูป้ระกอบการในเชิงรุกของกรมสรรพากร ซ่ึงเน้นการให้
เจา้หนา้ท่ีของกรมสรรพากรให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัภาษีอากรตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลผู ้
เสียภาษีอากรอย่างใกลชิ้ด มีการให้ค  าแนะน าในการค านวณภาษีและยื่นแบบแสดงรายการและเสีย
ภาษีอากรอยา่งถูกตอ้ง  
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 4.4.3 ทศันคติทีม่ีต่อการให้บริการ 

ตารางที ่4.15 ค่าเฉล่ียของทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากรดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใหบ้ริการ    

ล าดับ
ที่ 

ทศันคติในการจัดเกบ็ภาษีอากรด้านการให้บริการ 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 การน าระบบ IT มาใช้ในการยื่นแบบและช าระภาษีอากร ท าให้เกิดความ
สะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร เน่ืองจากสามารถช าระภาษี
อากรไดทุ้กพื้นท่ีสาขา 

3.93 
(มาก) 

2 การให้บ ริการการยื่นแบบแสดงรายการตลอดจนบริการอ่ืนๆ ทาง
อินเตอร์เน็ตท าให้เกิดความรวดเร็วและประหยดัเวลาในการเดินทางไปยื่น
แบบแสดงรายการภาษีอากร 

3.83 
(มาก) 

3 มีความรวดเร็วและแม่นย  าในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษี
อากรจากการมีฐานขอ้มูลท่ีดี 

3.81 
(มาก) 

4 ช่วยประหยดัพลงังานและช่วยลดภาวะโลกร้อนจากนโยบายการลดเอกสาร
ประกอบการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีอากร 

3.80 
(มาก) 

5 มีความสะดวกจากการให้บริการช าระภาษีอากรผ่านการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์(e-Banking) 

3.70 
(มาก) 

6 การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการและการช าระ
ภาษีอากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรมีความ
เขา้ใจง่าย 

3.68 
(มาก) 

7 มีความเขา้ใจง่ายในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีอากร 3.23 
(ปาน
กลาง) 

 รวมเฉลีย่ 3.71 
(มาก) 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการวเิคราะห์ทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากรดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใหบ้ริการใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าเกือบทุกขอ้มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก มากท่ีสุดคือ เห็นวา่ การน าระบบ IT มาใช้ท าให้มีความสะดวกในการ
ในการเดินไปยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากร เน่ืองจากสามารถช าระภาษีอากรไดทุ้กพื้นท่ี
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สาขาท าให้ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รองลงมาคือ เห็นวา่ การให้บริการการยื่นแบบ
แสดงรายการตลอดจนบริการอ่ืนๆ ทางอินเตอร์เน็ตท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลา
ในการยืน่แบบ  ส่วนขอ้ท่ีมีทศันคติท่ีดีนอ้ยท่ีสุดคือ มีความเขา้ใจง่ายในการยืน่แบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีอากร 

 4.4.4  ทศันคติในการจัดเกบ็ภาษีอากรในภาพรวม 

ตารางที ่4.16 จ  านวนและร้อยละทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากรในภาพรวมของผูป้ระกอบการ 

ระดับทศันคติ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
 มาก 70 23.0 
 ปานกลาง 235 77.0 
 นอ้ย - - 

รวม 305 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.16 ผลการวเิคราะห์ทศันคติในการจดัเก็บภาษีในภาพรวมพบวา่ผูป้ระกอบการประมาณ
มากกว่า 2 ใน 3 มีความมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัเก็บภาษีอากรอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
77.0  และไม่พบผูมี้ทศันคติท่ีดีในการจดัเก็บภาษีอากรในระดบันอ้ย  
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ตารางที ่4.17 ค่าเฉล่ียของทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากรในภาพรวม 

ล าดับ
ที่ 

ทศันคติในการจัดเกบ็ภาษีอากรในภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ (X) 
(ระดับ) 

1 ทศันคติท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 3.71 
(มาก) 

2 ทศันคติท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีส ารวจและผูป้ฏิบติังาน          3.53 
(มาก) 

3 ทศันคติท่ีมีต่อกรมสรรพากร   2.85 
(ปานกลาง) 

 รวมเฉลีย่ 3.41 
(มาก 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี  4.17 ผลการวิเคราะห์ความทัศนคติในการจัดเก็บภาษีอากรในภาพรวมพบว่า
ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัเก็บภาษีอากรในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 เม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้นพบว่าผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีต่อการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทศันคติท่ีมีต่อ
เจา้หน้าท่ีส ารวจและผูป้ฏิบติังาน ส่วนทศัคติท่ีมีต่อกรมสรรพากร ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีน้อย
ท่ีสุด  

4.5 ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัการสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกจินอกระบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการสมคัรใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ คือการท่ี
ผูป้ระกอบการสมคัรใจท่ีจะเสียภาษี  และไดมี้การใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญัส าหรับการจดัเก็บภาษีอากร 
และขอ้มูลท่ีไดจ้ะเขา้ไปสู่ระบบการส ารวจและติดตามผลธุรกิจนอกระบบ ซ่ึงการสมคัรใจเขา้สู่ระบบ
ส ารวจฯ  คือการสมคัรใจในการเสียภาษีนั้นเอง  
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ตารางที่ 4.18 จ  านวนและร้อยละการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ ของ
ผูป้ระกอบการ 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
สมคัรใจเสียภาษี 230 75.4 
เสียภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 75 24.6 
ไม่สมคัรใจเสียภาษี - - 

รวม 305 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอก
ระบบ ชองผูป้ระกอบการพบวา่ ผูป้ระกอบการมากกวา่ 2 ใน 3 สมคัรใจท่ีจะเสียภาษี คิดเป็นร้อยละ 
75.4  รองลงมาคือ เสียภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด คิดเป็นร้อยละ 24.6 และไม่พบผูไ้ม่สมคัรใจเสีย
ภาษีเลย   

4.6 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ดสอบความส าพนัธ์ระหวา่งปัจจยัองคก์ร (ประเภทของผูป้ระกอบการ 
ประเภทของการประกอบกิจการ รายไดต่้อเดือน )  ความรู้ความเขา้ใจในการจดัเก็บภาษีอากร ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ทศันคติในการให้บริการจดัเก็บภาษีอากร และการสมคัรใจเขา้สู่
ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ  โดยมีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
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 4.6.1 ปัจจัยองค์กรกบั การสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกจินอกระบบ 

ตารางที ่4.19 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของผูป้ระกอบการ กบัการสมคัรใจเขา้สู่ 
ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 

ประเภท 
ความสมัครใจเข้าสู่ระบบ 

รวม 
สมัครใจ ท าตามกฎหมาย 

นิติบุคคล 141 
(78.3) 

39 
(21.7) 

180 
(100.0) 

บุคคลธรรมดา 89 
(71.2) 

36 
(28.8) 

125 
(100.0) 

รวม 230 
(75.4) 

75 
(24.6) 

305 
(100.0) 

 = 2.024   df = 1   sig = .155 

 ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของผูป้ระกอบการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบ
ส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  กล่าวคือ ผูป้ระกอบการนิติบุคคล
และผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดามีความเป็นอิสระต่อกนั คือไม่มีผลต่อความสมคัรใจท่ีเขา้สู่ระบบ
ส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบแต่อยา่งใด  
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ตารางที ่4.20 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของการประกอบกิจการกบัการสมคัรใจเขา้สู่
ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 

ประเภทของกจิการ 
ความสมัครใจเข้าสู่ระบบ 

รวม 
สมัครใจ ท าตามกฎหมาย 

ใหบ้ริการ 95 
(81.9) 

21 
(18.1) 

116 
(100.0) 

ซ้ือมาขายไป 45 
(71.4) 

18 
(28.6) 

63 
(100.0) 

รับจา้ง/รับเหมา 90 
(71.4) 

36 
(28.6) 

126 
(100.0) 

รวม 230 
(75.4) 

75 
(24.6) 

305 
(100.0) 

= 4.248   df = 2   sig = .120 

ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะการประกอบกิจการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจ
และติดตามธุรกิจนอกระบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  กล่าวคือ ผูป้ระกอบการท่ีท ากิจการการ
ให้บริการมีความสมคัรใจต่อการเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบมากกว่ากลุ่ม ซ้ือมา
ขายไป และรับจา้ง/รับเหมา และมีความเป็นอิสระต่อกนั 
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ตารางที่ 4.21 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและ
ติดตามธุรกิจนอกระบบ 

รายได้ต่อเดือน 
ความสมัครใจเข้าสู่ระบบ 

รวม 
สมัครใจ ท าตามกฎหมาย 

นอ้ยกวา่ 20,001 บาท 46 
(67.6) 

22 
(32.4) 

68 
(100.0) 

20,001 - 30,000 บาท 44 
(78.6) 

12 
(21.4) 

56 
(100.0) 

30,001 - 40,000 บาท 32 
(76.2) 

10 
(23.8) 

42 
(100.0) 

40,001 – 50,000 บาท 38 
(64.4) 

21 
(35.6) 

59 
(100.0) 

มากกวา่ 50,000 บาท 70 
(87.5) 

10 
(13.5) 

80 
(13.5) 

รวม 230 
(75.4) 

75 
(24.6) 

305 
(100.0) 

= 12.684   df = 4   Sig = .013 

ผลจากการศึกษาพบวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตาม
ธุรกิจนอกระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 กล่าวคือ ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 50,000 
บาท สมคัรใจท่ีจะเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ อยา่งชดัเจน  
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 4.6.2 ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัภาษีอากรกบั การสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบ 

ตารางที่ 4.22 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรกบัการเขา้สู่
ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 

ระดับความรู้ 
ความสมัครใจเข้าสู่ระบบ 

รวม 
สมัครใจ ท าตามกฎหมาย 

 มาก 30 
(100.0) 

0 
( 0 ) 

30 
(100.0) 

 ปานกลาง 200 
(74.3) 

69 
(25.6) 

269 
(100.0) 

 นอ้ย 0 
( 0 ) 

6 
(100.0) 

6 
(100.0) 

รวม 230 
(75.4) 

75 
(24.6) 

305 
(100.0) 

= 28.346   df = 2   Sig = .001 

ผลจากการศึกษาพบวา่ มีบางช่องท่ีมีค่าเป็นศูนยซ่ึ์งตอ้งใชส้ถิติ Fisher's Exact Test หาความสัมพนัธ์ 
พบว่าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีอากรมีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและ
ติดตามธุรกิจนอกระบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 ซ่ึงผูป้ระกอบการประเภทท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรมาก สมคัรใจท่ีจะเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบมากกวา่ผูมี้
ความรู้ปานกลาง และนอ้ย อีกทั้งผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร ในระดบัปานกลางก็มีความ
สมคัรใจในการเขา้สู่ระบบ มากกวา่ในกลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย(ตารางท่ี 4.22) 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรมาก และปานกลาง สมคัรใจ
ในการเสียภาษีมากกวา่ผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรน้อย เน่ืองจากผูป้ระกอบการเห็นว่า
เป็นหน้าท่ีของประชาชนในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี และสมคัรใจในการเสียภาษี
เน่ืองมาจากท าตามกฎหมายเพียง 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากนโยบายด้านการ
เส ริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีอากร และการปรับทัศนคติในการเสียภาษีของ
กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความสมคัรใจในการเขา้สู่ระบบอยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยืน อาทิเช่น โครงการ
คุณคือคนดีท่ีเสียภาษีถูกตอ้ง ท่ีเน้นการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรและหน้าท่ีทางภาษี
อากรใหก้บัเยาวชน  

2
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 4.6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรกับการสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตาม
ธุรกจินอกระบบ 

ตารางที่ 4.23 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นเก่ียวของผูป้ระกอบการกบัการจดัเก็บ
ภาษีอากรกบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 

ระดับความความคิดเห็น 
ความสมัครใจเข้าสู่ระบบ 

รวม 
สมัครใจ ท าตามกฎหมาย 

เหมาะสมปานกลาง 129 
(76.3) 

40 
(23.7) 

169 
(100.0) 

 เหมาะสมนอ้ย 101 
( 74.3 ) 

35 
(25.7) 

136 
(100.0) 

รวม 230 
(75.4) 

75 
(24.6) 

305 
(100.0) 

= 0.174   df = 1   Sig = .677 

ผลจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรใจ
เขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 กล่าวคือ ผูป้ระกอบการ
ประเภทท่ีเห็นดว้ยกบัการจดัเก็บภาษีอากรวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลางมีความสมคัรใจท่ีจะ
เข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบสูงกว่ากลุ่มท่ีเห็นเหมาะสมน้อยเพียงเล็กน้อย ไม่
แตกต่างกนัมาก (ตารางท่ี 4.23) 
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 6.4 ทัศนคติในการจัดเก็บภาษีอากรกับการสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอก
ระบบ 

ตารางที่ 4.24  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูป้ระกอบการต่อการจดัเก็บภาษีภาษี 
อากรกบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 

ระดับทศันคติ 
ความสมัครใจเข้าสู่ระบบ 

รวม 
สมัครใจ ท าตามกฎหมาย 

มาก 49 
(70.0) 

21 
(30.0) 

70 
(100.0) 

 ปานกลาง 181 
( 77.0 ) 

54 
(23.0) 

235 
(100.0) 

รวม 230 
(75.4) 

75 
(24.6) 

305 
(100.0) 

= 1.434   df = 1   Sig = .231 

จากผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติของผูป้ระกอบการต่อการจดัเก็บภาษีภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 กล่าวคือ 
ผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคติต่อการจดัเก็บภาษีในระดบัปานกลางมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้สู่ระบบส ารวจ
และติดตามธุรกิจนอกระบบสูงกวา่กลุ่มทศันคติต่อการจดัเก็บภาษีระดบัมากเล็กน้อย ไม่แตกต่างกนั
มาก  (ตารางท่ี 4.24) 
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