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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

กรมสรรพากรไดมี้นโยบายปรับปรุงการบริหารงานโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการระบบ
ขอ้มูล  เพื่อให้บริการผูเ้สียภาษีในดา้นต่างๆ การก ากบัดูแลการเสียเสียภาษีอยา่งใกลชิ้ด ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบัน ท าให้บริการผู ้เสียภาษีอย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนข้ึน  ในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ของกรมสรรพากรก็ไดเ้นน้หนกัในดา้นการสร้างฐานภาษีท่ีย ัง่ยืน โดยเนน้การส ารวจและ
ติดตามผู ้ประกอบการรายใหม่ เข้า สู่ ระบบ  ซ่ึ งจ าแนกผู ้ประกอบการ เป็น  2 ป ระ เภท คือ                             
1) ผูป้ระกอบการนิติบุคคลตั้งใหม่  2) ผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดา ดงันั้นผูศึ้กษาเป็นเจา้หน้าท่ีของ
กรมสรรพากร ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
จ านวนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ ของส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเขา้
สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ และวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่ ม
ผูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสู่ภาษีอากร ของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูป้ระกอบการรายใหม่จ  านวน 305 ราย โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากผูป้ระกอบการท่ีจด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ปีภาษี 2555 และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
การศึกษาคร้ังน้ีอีกทั้งยงัรวบรวมจากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีได้จากการรวบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อใช้
ประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจะถูกน ามาวเิคราะห์ เป็นส่วน ๆ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
โดยใช้ไคสแควร์  นอกจากน้ีตวัแปรตน้อิสระท่ี ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัขององค์กร ปัจจยัดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร ปัจจยัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร และทศันคติใน
การจดัเก็บภาษีอากรส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) การสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและ
ติดตามธุรกิจนอกระบบส านกังานสรรพากรพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  
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ผลการวเิคราะห์พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการประเภทนิติบุคคลมากกวา่
บุคคลธรรมดา กล่าวคือเป็นนิติบุคคลร้อยละ 59.0 และเป็นบุคคลธรรมดาร้อยละ 41.0  ประกอบ
กิจการในลกัษณะซ้ือมาขายไป รองลงมาคือประกอบการรับจา้ง รับเหมา และน้อยท่ีสุดคือกิจการ
อ่ืนๆ (คิดเป็นร้อยละ 44.9, 34.4 และ8.5 ตามล าดบั)  ผูป้ระกอบการมีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทต่อ
เดือนมากท่ีสุด  รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,001 บาท และนอ้ยท่ีสุดคือมีรายไดต่้อเดือน 
30,001 – 40,000 บาท(คิดเป็นร้อยละ 26.2, 22.3  และ13.8 ตามล าดบั) 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร พบวา่ ผูป้ระกอบการมากกวา่ 2 ใน 3 มีความรู้มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 88.2  มีเพียงร้อยละ  2.0 ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีอากรในระดับน้อย และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูป้ระกอบการมีความรู้ในขอ้ท่ี 3 เร่ืองสถานท่ียื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีอาการ (ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาและธนาคารพาณิชยท่ี์ส านักงานใหญ่หรือสถาน
ประกอบการตั้งอยู่มากท่ีสุด ความรู้น้อยท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 4 ท่านทราบว่าตอ้งใช้เอกสารและหลกัฐาน
ประเภทใดบา้งในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร พบวา่ ผูป้ระกอบการประมาณคร่ึงมีความคิดเห็นวา่ความ
เหมาะสมในการจดัเก็บภาษีอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.4  และไม่พบผูใ้ห้ความความ
คิดเห็นการจัดเก็บภาษีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาความรู้แต่ละเร่ือง พบว่า
ผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่าเร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือเร่ืองความเป็นปัจจุบนัรองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของอตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได ้ ส่วนเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุดคือ ความชดัเจน
โปรงใส ในการเสียภาษี และบทลงโทษทางภาษีอากร 

ทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากร พบวา่ผูป้ระกอบการประมาณมากกวา่ 2 ใน 3 มีความมีทศันคติท่ีดีต่อ
การจดัเก็บภาษีอากรอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.0  และไม่พบผูมี้ทศันคติท่ีดีในการ
จดัเก็บภาษีอากรในระดับน้อยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่าผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีต่อการ
ใหบ้ริการมากท่ีสุด ส่วนทศัคติท่ีมีต่อกรมสรรพากรผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีนอ้ยท่ีสุด 

การสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ พบว่า ผูป้ระกอบการมากกว่า 2 ใน 3 
สมคัรใจท่ีจะเสียภาษี คิดเป็นร้อยละ 75.4  และไม่พบผูไ้ม่สมคัรใจเสียภาษีเลย 

การทดสอบหาความสัมพนัธ์ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตาม
ธุรกิจนอกระบบคือ รายได้ต่อเดือน ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05  (ค่าไคสแควร์ =12.684,  Sig = 
.013)และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 (ไคสแควร์ =28.346 Exact 
Sig   = .001) 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตาม
ธุรกิจนอกระบบ ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1  สามารถพิจารณาผลการศึกษาดงักล่าว ได้
ดงัน้ี 

ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัภาษีอากร 

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีอากรในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉล่ีย 3.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูป้ระกอบการมีความรู้ในขอ้ท่ี 3 เร่ืองสถานท่ียื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีอาการ (ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาและธนาคารพาณิชยท่ี์ส านกังาน
ใหญ่หรือสถานประกอบการตั้งอยู่มากท่ีสุด มีความรู้ในระดับดี เป็นเพราะว่ากรมสรรพากรเป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีอากรซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน ผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ  
ส านกังานสรรพากรก็จะตั้งในตวัเมืองของจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงง่ายต่อการไดเ้ห็นท าให้สามารถทราบถึง
สถานท่ีในการยื่นแสดงรายการและช าระภาษี รองลงมาคือขอ้ท่ี 2 เร่ือง ก าหนดการในการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เป็นเพราะวา่ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งน้ีก็มี
ประสบการณ์ในการยื่นแสดงรายการและช าระภาษีและทางกรมสรรพากรได้ประชาสัมพนัธ์การ
ระยะเวลาการเสียภาษีเป็นประจ า อีกทั้งระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเป็น
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวร้ะยะเวลาเดียวกนัทุกปีจึงท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถจ าก าหนดการในการยื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษีได้ง่าย ส าหรับขอ้ท่ีมีผูป้ระกอบการมีความรู้น้อยท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 4 
ท่านทราบวา่ตอ้งใช้เอกสารและหลกัฐานประเภทใดบา้งในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี 
เน่ืองจากในการยื่นแบบแสดงรายการมีรายการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใชเ้อกสารและหลกัฐานประกอบ
ในการค านวณการเสียภาษีหลายรายการและข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ีผูป้ระกอบการแต่ละท่ีไดก้ระท าและ
ใช้เป็นหลกัฐานมาในการประกอบดว้ย จึงอาจท าให้เกิดการสับสนได้ รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 6 เพื่อให้
รัฐบาลน าไปใชจ่้ายในการบริหารพฒันาและบริหารประเทศอาจเป็นเพราะว่าผูป้ระกอบการท่ีมายื่น
แบบและช าระภาษีอากรทราบวา่ตอ้งมาช าระภาษีเป็นหน้าท่ีตามกฎหมาย อาจไม่ไดส้นใจวา่จะตอ้ง
น าเงินเหล่าน้ีไปใช้อะไร อีกทั้งกรมสรรพากรไม่ไดป้ระชาสัมพนัธ์ถึงประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี
อากรเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศมากนกั 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดเกบ็ภาษีอากร 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรในในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง ค่าเฉล่ีย = 2.75   เม่ือพิจารณาความรู้แต่ละเร่ือง พบว่าผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่าเร่ืองท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือเร่ืองความเป็นปัจจุบนัของการจดัเก็บภาษีอากร รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
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อตัราภาษีอากรต่อฐานเงินได ้ ส่วนเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุดคือ ความชดัเจนโปรงใส ในการ
เสียภาษี และบทลงโทษทางภาษีอากรซ่ึงมีระดบัปานกลางทุกเร่ือง โดยสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ความเหมาะสมของอัตราภาษีอากรต่อฐานเงินได้ของผู้ประกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความ
คิดเห็นการจดัเก็บภาษีอากรตามกา้วหน้ามีความเหมาะสม(ผูมี้รายไดน้อ้ยเสียภาษีนอ้ยกวา่ผูมี้รายได้
มาก)มีความเหมาะสมในระดับน้อย อาจเป็นเพราะว่าการจดัเก็บภาษีรูปแบบน้ีส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้สูง ท่ีจะต้องช าระภาษีอากรเพิ่มข้ึนถ้ามีรายได้เพิ่มข้ึน จึงไม่เห็นด้วยกับ
ระบบการจดัภาษีอากรแบบน้ีส่วนในขอ้อ่ืนๆ ผูป้ระกอบการเห็นดว้ยวา่มีความเหมาสมในระดบัปาน
กลางซ่ึงมีค่าเฉล่ียไม่ต่างกนัมาก น่าจะเป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการพอจะยอมรับไดแ้ต่ไม่ถึงกบัเห็นว่า
เหมาะสมมาก เพราะเป็นเร่ืองปกติท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพยายามลดตน้ทุนต่างๆในการประกอบการ
แมแ้ต่เร่ืองการเสียภาษีอากร ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการเสียภาษี พบวา่ เกือบทุกขอ้มีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง ท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุดคือผูป้ระกอบการเห็นว่าหน้าท่ีให้การยื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของผูป้ระกอบการท่ีมีเงินได้จากการ
ประกอบการยงัมีความเท่าเทียมกันน้อย ซึงอาจเป็นเพราะว่าผูป้ระกอบการมีความรู้สึกว่าการ
ให้บริการในการเสียภาษียงัเอ้ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้สูง และผูป้ระกอบการท่ีมี
รายไดสู้งๆ จะมีเทคนิคในการท าให้การช าระภาษีนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น  ความชัดเจน โปร่งใสในการ
เสียภาษีของผู้ประกอบการ พบว่า เกือบทุกขอ้มีคะแนนท่ีไม่ค่อยดี โดยเฉพาะเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการ
คิดวา่การจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีกระบวนการจดัเก็บท่ีปราศจากการทุจริตในระดบันอ้ย ส่วน
ขอ้อ่ืนๆก็มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัมากไม่วา่จะเป็นเร่ืองความโปร่งใสในขั้นตอน กระบวนการจดัเก็บ
ภาษีอากร หรือการตรวจสอบ ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์การท างานในระบบเก่าๆ ของการ
จดัเก็บภาษีอากรซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีผูป้ระกอบการยงัมีความรู้สึกวา่ระบบการจดัเก็บภาษียงัเป็นแบบ
นั้นอยู่  ความเป็นปัจจุบัน  พบว่า ทุกขอ้มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียต่างกนัน้อย
มาก  โดยผูป้ระกอบการให้ความเห็นวา่เร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือการจดัเก็บภาษีอากรให้เป็นปัจจุบนั 
คือ การไม่เรียกเก็บภาษีอากรยอ้นหลงั(ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่มีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร) 
เป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการเห็นชอบอยูแ่ลว้ เพราะไม่ตอ้งเสียผลประโยชน์และเป็นธรรมกบักรณีของ
ผูป้ระกอบการท่ีไม่เจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากรดว้ย      ส่วนเร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการจดัเก็บ
ภาษีอากร(โดยการออกเป็น พรก.) เก่ียวกบัภาษีอากรให้ทนัต่อเหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นความคิดเห็นทัว่ไปท่ีผูป้ระกอบการไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากกว่าเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
กิจการตนเอง บทลงโทษทางภาษีอากร พบวา่ ผูป้ระกอบการคิดว่าบทลงโทษทางภาษีอากรมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย เป็นเพราะวา่ธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ไม่ชอบส่ิงท่ีเป็นกฎเกณฑ์ การบงัคบั
โดยเฉพาะในเร่ืองการลงโทษ  แต่ก็ยงัมีความเห็นดว้ยวา่ในกรณีท่ีมีผูห้ลีกเล่ียงและท าลายระบบภาษี
อากรก็ควรจะเพิ่มบทลงโทษเร่ืองน้ีแสดงถึงความมีเป็นธรรมอยูบ่า้ง 



 

47 
 

ทศันคติในการจัดเกบ็ภาษีอากร 

ผลการวิเคราะห์ทศันคติในการจดัเก็บภาษีอากรในภาพรวมพบวา่ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีต่อการ
จดัเก็บภาษีอากรในระดบัมากค่าเฉล่ีย = 3.41 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ี
ดีต่อการให้บริการมากท่ีสุด ส่วนทศัคติท่ีมีต่อกรมสรรพากรผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีน้อยท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.71 และ2.85 ตามล าดบั)โดยสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ด้านทัศนคติที่มีต่อสรรพากร   พบว่า ผูป้ระกอบการมีทัศนคติท่ีมีต่อกรมสรรพากรในเร่ืองเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีอากรเพื่อให้รัฐบาลน ามาใชจ่้ายในการบริหารและพฒันา
ประเทศมีการจดัเก็บภาษีท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานสู่ระบบสากล และมีความทนัสมยัดา้นระบบ IT และมี
ส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้เกิดการจา้งงาน การส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ในครอบครัว หรือการ
ช่วยเหลือสังคมผ่านนโยบายทางด้านภาษี เช่น การลดหย่อนภาษี ส าหรับผูเ้ล้ียงดูบิดามารดา การ
บริจาคเพื่อสาธารณะ การส่งเสริมการจา้งงานผูพ้ิการ เป็นตน้ ซ่ึงทศันคติในเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ี
ประชาชนหรือผูป้ระกอบการต่างๆ ทราบหนา้ท่ีและบทบาทของกรมสรรพากรผา่นทางส่ือต่างๆ กนั
อยูแ่ลว้ ท าให้ผูป้ระกอบการมีทศันคจิต่อกรมสรรพากรในระดบักลางๆ    ส่วนเร่ืองท่ีกรมสรรพากรมี
การจดัเก็บภาษีอากรท่ีชดัเจนโปร่งใส ทัว่ถึง และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได)้นั้นผูป้ระกอบการ
ยงัมีทศันคติต่อกรมสรรพากรในระดบัน้อย เพราะยงัมีความคิดภาพลกัษณ์การท างานในระบบเก่าๆ 
ของการจดัเก็บภาษีอากรตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ด้านทัศนคติที่มีต่อเจ้าหน้าที่ส ารวจและผู้ปฏิบัติงาน 
พบว่า ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีต่อเจา้หน้าท่ีส ารวจและผูป้ฏิบติังานในระดบัมากทุกขอ้ และมี
ค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีส ารวจและปฏิบติังานให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัหน้าท่ีทาง
ภาษีอากรการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรเป็นอย่างดีการให้บริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
ชดัเจนในแต่ละขั้นตอนมีอธัยาศยัดี และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ในการให้บริการ ซ่ึงกรมสรรพากรไดมี้การ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการอย่างสม ่าเสมอและพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะในการให้บริการแก่
ผูรั้บบริการจึงท าให้มีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกขอ้ ด้านทศันคติทีม่ีต่อการให้บริการ พบวา่ เกือบทุกขอ้
มีทศันคติท่ีดีในระดบัมากคือการน าระบบ IT มาใชท้  าใหมี้ความสะดวกในการในการเดินไปยืน่แบบ
แสดงรายการและช าระภาษีอากร เน่ืองจากสามารถช าระภาษีอากรได้ทุกพื้น ท่ีสาขาท าให้
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางการให้บริการการยื่นแบบแสดงรายการตลอดจนบริการ
อ่ืนๆ ทางอินเตอร์เน็ตท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการยื่นแบบ  ซ่ึงการ
ให้บ ริการโดยใช้ เทคโนโลยีมาช่วยท าให้ระบบการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก ข้ึน น้ี 
กรมสรรพากรได้เร่ิมท ามาตั้ งแต่ปีภาษี 2544 แล้ว จึงท าให้ผู ้ประกอบการมีความสะดวกและ
ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการน้ี จะมีอยูบ่า้งก็เร่ือง ความเขา้ใจง่ายใน
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรท่ีมีทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงผูป้ระกอบการ
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อาจจะยงัสับสนกับความหมายในการรายการท่ีแสดงรายการอยู่บ้าง ท าให้รู้สึกว่ายงัไม่พึงพอใจ
เท่าท่ีควร 

การสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกจินอกระบบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการสมัครใจเข้าสู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ ชอง
ผูป้ระกอบการพบวา่ ผูป้ระกอบการมากกวา่ 2 ใน 3 สมคัรใจท่ีจะเสียภาษี คิดเป็นร้อยละ 75.4  และ
ไม่พบผูไ้ม่สมคัรใจเสียภาษีเลย อาจเป็นเพราะว่าการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรเป็น
หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีผู ้ประกอบการจะต้องพึงกระท า ถ้าไม่กระท าก็จะเกิดผลเสียหายแก่
ผูป้ระกอบการเอง จึงท าให้สมคัรใจท่ีจะยื่นแบบแสดงรายรายและช าระภาษีอากรเพื่อเขา้สู่ระบบ
ส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร  

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์กร (ประเภทของผูป้ระกอบการ ลกัษณะการประกอบ
กิจการ รายไดต่้อเดือน )  ความรู้ความเขา้ใจในการเก็บภาษีอากร ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษี
อากร ทศันคติในการให้บริการจดัเก็บภาษีอากร และการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบ พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอก
ระบบคือ  รายไดต่้อเดือน และความรู้ความเขา้ใจในการเก็บภาษีอากร  สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
คือ 

รายได้ต่อเดือน จากการทดสอบพบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากจะสมคัรใจเขา้สู่ระบบ
ส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบมากว่าผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า เป็นเพราะว่า
ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากจะมีความมัน่คงทางธุรกิจ ท าให้มีศกัยภาพในการจ่ายภาษีไดดี้ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินมาช าระภาษีอากร 

ความรู้ความเข้าใจในการเกบ็ภาษีอากร  จากการทดสอบพบวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน
การเก็บภาษีอากรมากจะสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบมากวา่ผูป้ระกอบการ
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการเก็บภาษีอากรนอ้ยกวา่ เป็นเพราะวา่การรับรู้และความเขา้ใจในการเก็บ
ภาษีอากรว่าจะเกิดผลประโยชน์อย่างไรกบัการพฒันาประเทศชาติ และทราบถึงวิธีการช าระภาษี
อากร จึงท าให้เกิดความตระหนกัถึงหน้าท่ีของตนเอง จึงมีความสมคัรใจในการเสียภาษีอากร และ
สามารถช าระภาษีอากรไดง่้ายเน่ืองจากเขา้ใจในวธีิการช าระภาษีอากรนั้นเอง  
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เน่ืองจากผลการวิจยัท่ีไดพ้บวา่ รายไดต่้อเดือนของผูป้ระกอบการและความรู้เก่ียวกบัภาษีอากรของ
ผูป้ระกอบการมีผลต่อการสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ เพื่อเพิ่มความ
สมคัรใจในการเสียภาษีและผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบภาษีอากรกรมสรรพากรมีนโยบายเก่ียวกบัการ
ใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการเชิงรุก ดงัน้ี 

 5.3.1 กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดไ้ม่สูงนกั โดยสร้างความตระหนกัในการเสียภาษี
อากร วธีิการเสียภาษีอากร แบบฟอร์มในการยืน่ช าระภาษีอากร การใชร้ะบบ IT  ในการเสียภาษีอากร 
ผ่านส่ือต่างๆ เช่น การจดัประชุม เอกสาร ป้ายประกาศ ศูนย์บริการสอบถามทางโทรศพัท์ ทาง             
เวปไซต์ เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจสมคัรใจ และให้ความร่วมมือในการเขา้สู่ระบบส ารวจและ
ติดตามธุรกิจนอกระบบ 

 5.3.2 ส านกังานสรรพากรควรมีการประเมินผลการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการท่ีไดเ้ขา้สู่ระบบ
ส ารวจและการติดตามธุรกิจนอกระบบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการบริการ และน าขอ้มูลมาพฒันาระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3.4 กรมสรรพากร หรือส านักงานสรรพากรพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีต้องมีกิจกรรมท่ีจะให้ควรรู้
เก่ียวกับการเสียภาษีอากร เพื่อสร้างความตระหนักในการสมคัรใจเสียภาษีอากร เช่นการยกย่อง
ผูป้ระกอบการท่ีให้ความร่วมมือกบัส านกังานสรรพากรอย่างต่อเน่ือง  จดัประชุมสร้างความเขา้ใจ 
เป็นตน้ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านกังานสรรพากรพื้นท่ี ให้มีการท างาน
เชิงรุกอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสมคัรใจเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบเป็นจ านวนมาก 

2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูป้ระกอบการในส านักงานสรรพากรพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมและ ทราบปัญหาในแต่ละพื้นท่ี 

 3. เปรียบเทียบการด าเนินงานของส านกังานสรรพากรท่ีมีประสิทธิภาพดีและไม่ดี เพื่อน ามา
ปรับปรุงระบบการด าเนินงานใหไ้ดม้าตรฐาน 
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5.5 สรุป 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเขา้สู่ระบบส ารวจและติดตาม
ธุรกิจนอกระบบ ขอส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบ และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ภาษีอากร ของ
ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่จ  านวน 305 ราย ผล
การศึกษาในคร้ังน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารเพื่อเพิ่มจ านวนผูป้ระกอบการ
รายใหม่ให้เขา้สู่ระบบอย่างถูกตอ้ง และเป็นแนวทางสร้างความพึงพอใจและความสมคัรใจในการ
เสียภาษีอากรชองผูป้ระกอบการ ผลการทดสอบปรากฏว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสมคัรใจเขา้สู่
ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบคือ รายไดต่้อเดือน และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร  


