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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครั5 งนี5  มีวตัถุประสงคเ์พื8อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการและความพร้อม 
ของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
จาํนวนภาษีที8ชาํระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ และที8ตั5งสถานประกอบการ  
กลุ่มตัวอย่างที8 ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู ้ประกอบการสถานค้าปลีกนํ5 ามัน จํานวน 85 คน 
ผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 11 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที8ใชเ้ป็นเชื5อเพลิง
สาํหรับรถยนต ์จาํนวน 85 คน  เครื8องมือที8ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั มีค่าความเชื8อมั8น 0.82 สถิติที8ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (% ) ค่าเฉลี8ย (X�) 
และค่าเบี8ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1)ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ  E-Banking 
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื8อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยู่ในระดบัมากทุกด้าน 2)ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ด้านระบบการจดัเก็บภาษี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนด้านกาํหนดเวลาในการชาํระภาษีในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 3)ผลการเปรียบเทียบ
ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ ประเภทของสถานประกอบการ ที8ตั5 ง
สถานประกอบการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนผูป้ระกอบการที8มีอายุ ระดับ
การศึกษา จาํนวนภาษีที8ชาํระในแต่ละเดือนมีความตอ้งการและความพร้อมในการชาํระภาษีผ่าน
ระบบ E-Banking แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที8ระดบั .05 
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Abstract 

 

 The purposes of this survey research were to examine and compare the demand and 

readiness of the entrepreneurs paying tax via E-banking. The research sample consisted of 85 oil retail 

traders, 85 hotel operators, and 11 petroleum retail traders in auto industry. They were classified by 

gender, age, education, the amount of tax paid each month, type of the establishment, and location of 

the establishment. The research instrument was a questionnaire with the 5 rating scales and the 

reliability level of 0.82. Mean, standard deviation, and One-Way ANOVA were applied as the 

descriptive statistics. The data were analyzed to find the differences by using the Scheffe’s method. 

 The results were as follows: 1) The demand of entrepreneurs in Chantaburi Provincial 

Administrative Organization paying tax via E-banking was at a high level in every aspect. 2) The 

readiness of entrepreneurs paying tax via E-banking was at a high level and of tax payable time was at 

a moderate level. 3) The comparative results of the entrepreneurs’s demand and readiness paying tax 

via E-banking classified by gender, type of the establishment, and location of the establishment were 

different with no statistical significant level. The aged and educated entrepreneurs paying tax each 

month showed their demand and readiness in paying tax via E-banking with statistically significant 

difference at 0.5 level. 
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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 
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บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที เกี ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี�  
 1.  แนวคิดและทฤษฎีความตอ้งการ 
  1.1 ความตอ้งการพื�นฐานของมนุษย ์
  1.2 ความตอ้งการตามแนวความคิดของเมร์เรย ์(Murray) 
 2. แนวคิดและทฤษฎีความพร้อม 
  2.1 ความหมายของความพร้อม 
  2.2 ทฤษฎีการยอมรับ 
  2.3 แนวคิดเกี ยวกบัการยอมรับ 
 3. หลกัการภาษีอากร 
 4. องคป์ระกอบของภาษีอากรที ดี 
  4.1 สาเหตุและปัจจยัของการหลบหนีภาษีอากรและการหลีกเลี ยงภาษีอากร 
  4.2 ทฤษฏีเกี ยวกบักระบวนการบริหารการจดัเก็บภาษีอากร 
    5.  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี  เรื อง  การเก็บภาษีบาํรุงองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี พ.ศ. 2555 
   6.  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี  เรื อง  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบาํรุง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีจากผูพ้กัในโรงแรม  พ.ศ. 2542 
 7. ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี  เรื อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบาํรุง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จากผูพ้กัในโรงแรม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2546 
 8. รูปแบบระบบ E – Banking 
  8.1 การใช ้E-Banking ในปัจจุบนั 
 9. งานวจิยัที เกี ยวขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎคีวามต้องการ 
 ตามธรรมชาติแล้วมนุษยมี์ความตอ้งการมากมายหลายอย่างจนไม่มีขอบเขตจาํกดั ซึ ง
ความตอ้งการที เกิดขึ�นจากความคิดคาํนึงหรือความตอ้งการดา้นจิตใจ หรือความตอ้งการทางกาย
เป็นความตอ้งการที ขาดมิได้ และในบรรดาความตอ้งการต่าง ๆ ของมนุษยน์ั�นยากที จะได้รับ
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การตอบสนองจนเป็นที พอใจ เพราะเป็นเรื องของความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผูใ้ห้คาํนิยาม
ความหมายของคาํวา่ “ความตอ้งการ” แตกต่างกนั สรุปไดด้งันี�  คือ 
 วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิU  (ออนไลน์. 2548) ความตอ้งการ หมายถึง ความตอ้งการอากาศหายใจ 
อาหาร ความอบอุ่น นํ� า ยารักษาโรค อุณหภูมิที เหมาะสม เครื องนุ่งห่ม ที อยูอ่าศยั ซึ งความตอ้งการ
สิ งเหล่านี� จาํเป็นมากสําหรับมนุษยทุ์กคนจะขาดเสียมิได ้การแสวงหาสิ งต่าง ๆ มาเพื อตอบสนอง
ความตอ้งการในทางกายของมนุษยจ์าํเป็นและขึ�นอยู่กบัเงื อนไขของสังคม วฒันธรรม การฝึกอบรม  
สิ งแวดลอ้ม ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ 
 พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน. 2542 : 323) 
กล่าวถึง “ความตอ้งการ” ว่าหมายถึง ความอยากได ้ใคร่ได้หรือประสงค์จะได ้และเมื อเกิดความรู้สึก
ดงักล่าวจะทาํให้ร่างกายเกิดการขาดความสมดุลเนื องมาจากมีสิ งเร้ามากระตุน้ มีแรงขบัภายใน
เกิดขึ�น ทาํให้ร่างกายไม่อาจอยูนิ่ งตอ้งพยายามดิ�นรน และแสวงหาเพื อตอบสนองความตอ้งการนั�น ๆ  
เมื อร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ ร่างกายมนุษยก์็กลบัสู่ภาวะสมดุลอีกครั� งหนึ ง และจะเกิดความ
ตอ้งการใหม่ ๆ เกิดขึ�นมาทดแทน วนเวยีนอยู่ไม่มีที สิ�นสุด  
 กฤษณา  ศกัดิU ศรี (2534 : 159) กล่าววา่  มนุษยน์ั�นเพียรพยายามทุกวิถีทางในอนัที จะให้บรรลุ
ความตอ้งการทีละขั�น เมื อความตอ้งการขั�นแรกไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั�นนั�นก็จะ
ลดความสําคญัลงจนหมดความสําคญัไป ไม่เป็นแรงกระตุน้อีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและ
ความตอ้งการสิ งใหม่อีกต่อไป แต่ความตอ้งการขั�นตน้ ๆ ที ไดรั้บการตอบสนองไปเรียบร้อยแลว้นั�น  
อาจกลบัมาเป็นความจาํเป็นหรือความตอ้งการครั� งใหม่อีกได ้เมื อการตอบสนองความตอ้งการครั� งแรก
ไดสู้ญเสียหรือขาดหายไป และความตอ้งการที เคยมีความสําคญัจะลดความสําคญัลง เมื อมีความตอ้งการ
ใหม่ ๆ เขา้มาแทนที  นอกจากนั�นแลว้ กิลเมอร์ (Gilmer) กล่าววา่ “มนุษยมี์ความตอ้งการหลายสิ ง
หลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ นํ� า ที อยู่อาศยัรวมทั�งสิ งอื น ๆ ดว้ย เช่น การยอมรับนบัถือ สถานภาพ 
การเป็นเจา้ของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั วไปความตอ้งการเหล่านี� ยากที จะไดรั้บการตอบสนอง
จนอิ มและพอใจทั�ง ๆ ที ก็ไดรั้บอยูแ่ลว้” ทุกวนันี� คนเราพยายามทาํงานก็เพื อจะสนองความตอ้งการ
ของตน ทาํงานเพื อเงิน เพราะเงินเป็นสื อกลางของการแลกเปลี ยนสิ งต่าง ๆ ตามตอ้งการ  แต่ถา้มองให้
ลึกลงไปแล้วการทาํงานไม่ใช่เพื อเงินแต่อย่างเดียวเสมอไป เศรษฐีมีเงินมหาศาลก็ยงัทาํงานทั�ง ๆ ที 
ทาํงานแลว้ไดเ้งินเป็นค่าตอบแทนเพียงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ การทาํงานเพื อเงินเป็นเพียงเหตุผลประการหนึ ง
เท่านั�น ยงัมีปัจจยัอื น ๆ อีกมากที คนตอ้งการได้รับจากการทาํงาน ซึ งบางครั� งเงินไม่สามารถซื�อ
ความตอ้งการบางอยา่งได ้เพราะความตอ้งการของมนุษย ์มีอยู ่3 ประการ 
 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย หรือความตอ้งการทางสรีระ (Physical or Physiological 
Needs) หรือความตอ้งการปฐมภูมิ (Primary Needs) หรือความตอ้งการทางดา้นชีววิทยา (Biological 
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Needs) เป็นความตอ้งการทางชีววิทยา หรือความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการขั�นพื�นฐาน
อนัดบัแรกหรือขั�นตํ าสุดของมนุษยซึ์ งจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เป็นความตอ้งการที จาํเป็นสําหรับชีวิต 
เป็นความตอ้งการเพื อการดาํรงชีวิตอยูข่องมนุษย ์เพื อการมีชีวิตอยู่ เป็นความตอ้งการที มีมาตั�งแต่
กาํเนิด ในฐานะที เป็นอินทรียท์างกายภาพ เป็นแรงขบั (Drive) ที เกิดขึ�นตามธรรมชาติ เป็นแรงขบัดนั
ทางกายภาพ เป็นความตอ้งการที เกิดขึ�นตามธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสิ งมีชีวิต
เพื อความอยู่รอด จึงเป็นความตอ้งการพื�นฐานที จะขาดเสียมิได ้ความตอ้งการชนิดนี� หากไม่ไดรั้บ
การตอบสนองจะมีความรู้สึกเครียดอยู่ตลอดเวลา และมีความกระวนกระวาย เช่น ความตอ้งการ
อากาศหายใจ อาหาร ความอบอุ่น นํ� า ยารักษาโรค อุณหภูมิที เหมาะสม เครื องนุ่งห่ม การเคลื อนไหว
ร่างกาย การขบัถ่าย การพกัผอ่นนอนหลบั ที อยูอ่าศยั ถา้ขาดความตอ้งการประเภทนี� เพียงประการใด
ประการหนึ งชีวิตจะตอ้งมีอนัเป็นไป เพราะความตอ้งการนี� เป็นสิ งจาํเป็นมากสําหรับมนุษยทุ์กคน
จะขาดเสียมิได้ การแสวงหาสิ งต่าง ๆ มาเพื อตอบสนองความต้องการในทางกายของมนุษย์นี�   
ขึ�นอยูก่บัเงื อนไขของสังคม วฒันธรรม การฝึกอบรม สิ งแวดลอ้ม ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ 
 2. ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ หรือความตอ้งการในระดบัสูง หรือความตอ้งการทางด้าน
จิตวิทยา หรือความตอ้งการทุติยภูมิ หรือความตอ้งการที เกิดใหม่ (Psychological Needs or Secondary 
Needs or Acquired Needs) เป็นความตอ้งการที ส่วนใหญ่เกิดขึ�นภายหลงั หลงัจากความตอ้งการ
ทางร่างกายไดรั้บการตอบสนองแล้ว บางครั� งจึงเรียกความตอ้งการทางจิตใจว่า  “ความตอ้งการ
เกิดขึ� นใหม่” (Acquired Needs) เพราะเป็นความต้องการที เกิดจากความรู้ และการเรียนรู้  
ประสบการณ์ การสนองตอบต่าง ๆ ก็เพื อให้เกิดความพึงพอใจเป็นแรงขบั (Drive) ชนิดหนึ งที ไม่หยุด
อยู่กบัที  (Dynamic) ไม่มีรากฐานจากความตอ้งการทางร่างกาย แต่อาศยักลไกทางสมอง ที สั งสม
จากประสบการณ์ สภาพแวดล้อม วฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ งแต่ละบุคคลอาจเหมือนกันหรือ
ต่างกันได้ เนื องจากแต่ละคนมีระดับความต้องการแตกต่างกัน ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ ความตอ้งการทางจิตใจเป็นความตอ้งการที สลบัซบัซ้อน และมีความแตกต่างกนัมาก
ระหวา่งบุคคล 
 3. ความตอ้งการทางสังคม เป็นความตอ้งการทางจิตใจนั นเอง แต่เน้นหนักในด้าน
ความตอ้งการที จะดาํรงชีวิตให้เป็นที ยอมรับนบัถือของคนอื น หรือมีความเป็นอยู่ดีกว่าบุคคลอื น 
เช่น ตอ้งการความปลอดภยั ตอ้งการไดรั้บการยกย่องนบัถือ ตอ้งการความยอมรับในสังคม ตอ้งการ
ความกา้วหน้า เป็นตน้ ตามธรรมชาติแลว้มนุษยมี์ความตอ้งการมากมายหลายอย่าง จนไม่มีขอบเขต
จาํกดั ซึ งความตอ้งการที เกิดจากความคิดคาํนึง หรือความตอ้งการดา้นจิตใจ หรือความตอ้งการทางกาย  
ซึ งเป็นความตอ้งการที ขาดมิได ้และในบรรดาความตอ้งการต่าง ๆ ของมนุษยน์ั�นยากที จะไดรั้บ
การตอบสนองจนเป็นที พอใจ เพราะเป็นเรื องของความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 ชชัรี นฤทุม (2545 : 12)  ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีแห่งการจูงใจของมาสโลว ์ Maslow วา่หมายถึง
ความตอ้งการ (Need) ของมนุษย ์โดยมีสมมุติฐาน กล่าวถึงความสาํคญัเกี ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย์
ดงันี�  
 1. ความตอ้งการจาํเป็นทางร่างกาย (Physiological Needs) สามารถแยกออกเป็นประเภท
หนึ งต่างหากเป็นเอกเทศ จากการจูงใจประเภทอื น ๆ ไดเ้พราะเป็นความตอ้งการพื�นฐานที ทุกคน
ตอ้งการเหมือนกนั 
 2. ความตอ้งการจาํเป็น (Need) ทางกายเป็นความตอ้งการหลกัของทุกคน 
 3. ความตอ้งการ (Needs) อยา่งอื น ๆ จะอนัตรธานไป ตราบใดที ความตอ้งการมนุษยท์างกาย
ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความพอใจ เพราะยงัถูกครอบงาํดว้ยความจาํเป็นทางสรีระอยู ่
 4. ความตอ้งการอย่างอื นที สูงขึ�นไปจะเริ มปรากฏเมื อความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บ
การสนองตอบเพียงพอแลว้ ขณะที ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอื น
ก็จะเขา้มาแทนที  
 5. ความตอ้งการที ไดรั้บการตอบสนองเพียงพอแลว้ จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความตอ้งการ
ระดบัสูงกว่า ความตอ้งการที ไดรั้บตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมนั�นอีกต่อไป  
และอินทรียน์ั�นจะถูกครอบงาํด้วยความตอ้งการอื นที ยงัไม่เพียงพอ ความตอ้งการที ไม่ได้รับ
การตอบสนองเท่านั�นที เป็นสิ งจูงใจของพฤติกรรมมนุษย ์
 6. บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย ์ตอ้งการโลกที มีความปลอดภยัมีระเบียบแบบแผน
และสามารถพยากรณ์ล่วงหนา้ได ้
 7. คนที ทาํลายความตอ้งการทางดา้นความรัก และการเป็นส่วนหนึ งของสังคม หมายถึง  
คนที ไม่ตอ้งการความรักและไม่ชอบการเขา้สังคมเป็นการกระทาํของบุคคลที ปรับตวัเองไม่ไดแ้ละ
เป็นโรคประสาท 
 8. ทุก ๆ คนในสังคมย่อมตอ้งการและปรารถนาที จะมีความเป็นอยู่อย่างมั นคง ได้รับ
การเคารพนบัถือ ยกย่อง สรรเสริญ ประเมินค่าตน และมีความตอ้งการความแข็งแรง ความสําเร็จ  
ฉลาดปราดเปรื อง ตอ้งการมีเกียรติยศ ชื อเสียง มีฐานะ มีเกียรติภูมิ มีความสําคญั และเป็นที ยอมรับ
ของสังคม 
 9. มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ และความตอ้งการนี� มีอยูต่ลอดเวลาเป็นกระบวนการที ไม่มี
ที สิ�นสุด เริ มตน้แต่เกิดจนกระทั งตาย ขณะที ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการ
อยา่งอื นจะเกิดขึ�นแทนที  
 10. ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นลาํดบัขั�น ตามลาํดบัความสําคญั (A Hierarchy 
of Needs) จากตํ าไปหาสูง กล่าวคือ เมื อความตอ้งการในระดบัตํ าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการ
ระดบัสูงก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 
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ภาพประกอบ 2  ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั�นของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
ที มา : กิตติภณ กิตยานุรักษ.์ 2549 : 68 
 
 ความต้องการพื#นฐานของมนุษย์ 
        กิตติติภณ กิตยานุรักษ์ (2549 : 68-71) ได้ลําดับความต้องการพื�นฐานของ Maslow 
เรียกวา่ Hierarchy of Needs  แบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ลาํดบัดงันี�  
 ลาํดบัขั�นที  1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความตอ้งการขั�นตํ าสุด
ของมนุษย ์ตามความคิดของเขา ความตอ้งการนี� ถือเป็นความตอ้งการขั�นพื�นฐานของมนุษยซึ์ งจะ
ขาดไม่ได้เป็นความต้องการทางด้านปัจจัย 4 ได้แก่ ความต้องการอาหารให้อิ มท้อง ต้องการ
เครื องนุ่งห่มเพื อป้องกนัความร้อน หนาว ยารักษาโรคภยัไขเ้จ็บ รวมทั�งที อยูอ่าศยัเพื อป้องกนัแดด 
ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตวร้์าย เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่านี� มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต
ของมนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการพื�นฐานขั�นแรกที มนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุให้ไดก่้อน เมื อ
มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองในดา้นความจาํเป็นขั�นพื�นฐานแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในระดบัสูง
ขึ�นไปอีก และความตอ้งการดงักล่าวจะเป็นตวักระตุน้พฤติกรรมของมนุษยต่์อไป 
 ลาํดับขั�นที  2 ความต้องการความมั นคงปลอดภยั (Safety Needs) เมื อมนุษย์ได้รับ
การตอบสนองขั�นที หนึ งจนทาํใหม้นุษยบ์รรลุความตอ้งการทางร่างกาย และทาํให้สามารถดาํรงชีวิต
อยู่ในขั�นแรกได้แลว้ จะเกิดมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเอง
ตามมาต่อไป ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัดงักล่าวอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ความปลอดภยั
ทางดา้นร่างกาย เช่น ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ โจรผูร้้าย และความมั นคงทางเศรษฐกิจ เช่น ความมั นคง
ในงานที ทาํหรือมีหลกัประกนัต่าง ๆ ในการทาํงาน โดยมีบาํเหน็จบาํนาญ หรือไดเ้งินชดเชยในการ
เลี�ยงชีพ เป็นตน้ 

5.  ความตอ้งการสาํเร็จในชีวิต 

1.  ความตอ้งการทางกายภาพ 

4.  ความตอ้งการการยกยอ่งยอมรับ 

3.  ความตอ้งการทางสังคม 

2.  ความตอ้งการความมั นคงปลอดภยั 
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 ลาํดบัขั�นที  3 ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการที มีลกัษณะเป็น
นามธรรมมากขึ�น เกิดขึ�นหลงัจากการที มีชีวติอยูร่อดแลว้มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้  
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการที จะเขา้ไปเป็นส่วนหนึ งของสังคม และเป็นส่วนหนึ งของกลุ่มของสังคม  
ต้องการที จะเข้าไปมีความผูกพนัในสังคม ต้องการที จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆกับเพื อน
ร่วมงาน หรือมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ งของหน่วยงาน ซึ งความตอ้งการขั�นนี� จะเกิดขึ�น
ต่อเมื อความตอ้งการขั�นที สองไดรั้บการตอบสนองจนเป็นที น่าพึงพอใจแลว้ 
 ลาํดบัขั�นที  4 ความตอ้งการยกยอ่งและยอมรับนบัถือจากผูอื้ น (Esteem Needs) เป็นความ
ตอ้งการอีกขั�นหนึ งหลงัจากไดรั้บความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็นเจา้ของ
ทางสังคมแลว้ ความตอ้งการที จะมีชื อเสียงเกียรติยศ ไดรั้บการเคารพยกยอ่งในสังคม ตอ้งการให้ผูอื้ น
ยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลที มีคุณค่า ต้องการได้รับเกียรติจากผูอื้ น ต้องการให้ผูอื้ นยอมรับ
ในความรู้ความสามารถ มีทกัษะหรือความชาํนาญการในดา้นต่าง ๆ ซึ งสิ งเหล่านี� ถือไดว้า่เป็นส่วนหนึ ง
ของความรู้สึกส่วนตวั หรือความรู้สึกภายในที เป็นเครื องบ่งชี� ถึงความมีชื อเสียงเกียรติยศของตนเอง  
ความตอ้งการในขั�นนี�จะมีความเขม้ขน้สูงกวา่ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการขั�นนี� จะเกิดขึ�น
เมื อความตอ้งการทางสังคมไดรั้บการตอบสนองจนเป็นที น่าพอใจแลว้ เช่น ตอ้งการการเรียกขาน
จากบุคคลทั วไปอย่างสุภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควร ไม่ตอ้งการการกดขี ข่มเหงจากผูอื้ น  
เนื องจากทุกคนมีเกียรติและศกัดิU ศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั เป็นตน้ 
 ลาํดบัที  5 ความตอ้งการประสบความสาํเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการขั�นสุดทา้ย หลงัจากที ผ่านความตอ้งการความเป็นส่วนตวั เป็นตวัตนที แทจ้ริงของ
ตนเอง ลดความตอ้งการภายนอกลง หันมาตอ้งการสิ งที ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ งเป็นความตอ้งการ
ขั�นสูงสุดของมนุษย ์ความตอ้งการที จะประสบความสําเร็จหรือสมหวงัในชีวิต อยากทาํ อยากได ้ 
อยากเป็นในสิ งที ตนเองหวงัไว ้ฝันไว ้ไดท้าํอะไรตามที ตนเองตอ้งการจะทาํ และมีความสุขกบัสิ งที 
ตนเองตอ้งการทาํและหวงัที จะทาํ ความตอ้งการในขั�นนี� ถือเป็นความตอ้งการในขั�นที สูงสุดของมนุษย์
ความตอ้งการในขั�นนี� จะเกิดขึ�นไดก้็ต่อเมื อความตอ้งการขั�นตํ าไดรั้บการตอบสนองจนเป็นที พอใจแลว้  
บุคคลที จะเกิดความตอ้งการในขั�นนี� ได้จึงมีไม่มากนัก เพราะปกติคนเราจะได้รับการตอบสนอง
ความตอ้งการในแต่ละขั�นอย่างเพียงพอนั�นก็ยากอยู่แลว้ และปกติคนส่วนใหญ่จะมีความตอ้งการ
เพียงสี ขั�นเท่านั�น ความตอ้งการขั�นสุดทา้ยนี� จะเกิดขึ�นแก่บุคคลที ไดรั้บความสําเร็จในการตอบสนอง
ความตอ้งการลาํดบัตน้ ๆ เป็นอยา่งดีเท่านั�น  ก็เกิดความพยายามและมองเห็นวา่ ความตอ้งการขั�นสูงสุด
นี� เป็นสิ งที ทา้ทายที จะตอ้งเอาชนะ จึงเกิดความมุ่งมั นที จะตอบสนองความตอ้งการนี� ใหไ้ด ้
 หลกัการสําคญัของทฤษฎีลาํดบัขั�นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) อยู่ที ว่าเมื อมนุษย์
ได้รับการตอบสนองความตอ้งการลาํดบัใดลาํดบัหนึ งจนเป็นที น่าพอใจแล้ว (ศิริพงษ์ ลดาวลัย ์
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ณ อยุธยา. 2542 : 107-110)  มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในลาํดบัถดัไปขึ�นมา  และความตอ้งการ
ของคนเรานั�น แต่ละคนจะไม่เหมือนกนั ดงันั�น การที จะจูงใจคนที ทาํงานให้ไดอ้ย่างถูกตอ้งนั�น 
ฝ่ายจดัการตอ้งศึกษาทาํความเข้าใจก่อนว่าคนที เราต้องการจะจูงใจนั�น ต้องการอะไรบา้ง และ
สามารถจดัให้อยู่ในลาํดบัขั�นไหนของความตอ้งการทั�งห้าลาํดบัขั�น แลว้หาทางตอบสนองเขาให้
ถูกตอ้ง เช่น คนงานกลุ่มหนึ งที เราตอ้งการจะจูงใจมีความพอใจต่อสภาพทางกายภาพของตนเอง
แล้ว วิธีจูงใจคนงานกลุ่มนี� ก็คือพยายามหาทางตอบสนองความต้องการทางด้านความมั นคง
ปลอดภยัใหแ้ก่เขา เป็นตน้ 
 ความต้องการตามแนวความคิดของเมอร์เรย์ (Murray) 
 เมอร์เรย ์ มีความคิดเห็นวา่ ความตอ้งการเป็นสิ งที บุคคลไดส้ร้างขึ�นก่อให้เกิดความรู้สึก
ซาบซึ� ง  ความตอ้งการนี�บางครั� งเกิดขึ�นเนื องจากแรงกระตุน้ภายในของบุคคล และบางครั� งอาจเกิด
ความต้องการเนื องจากสภาพสังคมก็ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าความต้องการเป็นสิ งที เกิดขึ� น
เนื องมาจากสภาพทางร่างกายและสภาพทางจิตใจนั นเอง ทฤษฎีความตอ้งการตามหลกัการของ
เมอร์เรย ์สามารถสรุปไดด้งันี�  (วสันตช์าย กลิ นกลั น. 2555 : 21-23) 
 1. ความตอ้งการที เอาชนะดว้ยการแสดงออกความก้าวร้าว (Need for Aggression) ความ
ตอ้งการที จะเอาชนะผูอื้ น เอาชนะต่อสิ งขดัขวางทั�งปวงดว้ยความรุนแรง มีการต่อสู้ การแกแ้คน้ 
การทาํร้ายร่างกาย หรือฆ่าฟันกนั เช่น การพูดจากระทบกระแทกกบับุคคลที ไม่ชอบกนั หรือมี
ปัญหากนั เป็นตน้ 
 2. ความตอ้งการที จะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ (Need for Counteraction) ความตอ้งการ
ที จะเอาชนะนี� เป็นความตอ้งการที จะฟันฝ่าอุปสรรค ความลม้เหลวต่าง ๆ ดว้ยการสร้างความพยายาม
ขึ�นมา เช่น เมื อไดรั้บคาํดูถูกดูหมิ น ผูไ้ดรั้บจะเกิดความพากเพียรพยายามเพื อเอาชนะคาํสบประมาท
จนประสบความสาํเร็จ  เป็นตน้ 
 3. ความตอ้งการที จะยอมแพ ้(Need for Abasement) ความตอ้งการชนิดนี� เป็นความ
ตอ้งการที จะยอมแพ ้ยอมรับผิด ยอมรับคาํวิจารณ์ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น การเผาตวัตาย
เพื อประท้วงระบบการปกครอง พนัท้ายนรสิงห์ไม่ยอมรับอภัยโทษ ต้องการจะรับโทษตาม
กฎเกณฑ ์เป็นตน้ 
 4. ความตอ้งการที จะป้องกนัตนเอง (Need for Defendant) เป็นความตอ้งการที จะป้องกนั
ตนเองจากคาํวิพากษว์ิจารณ์ การตาํหนิติเตือน ซึ งเป็นการป้องกนัทางดา้นจิตใจ พยายามหาเหตุผล
มาอธิบายการกระทาํของตน มีการป้องกนัตนเองเพื อให้พน้ผิดจากการกระทาํต่าง ๆ เช่น ให้เหตุผล
วา่สอบตก เพราะครูสอนไม่ดี ครู อาจารยที์ ไม่มีวิญญาณครู ขี� เกียจอบรมสั งสอนศิษย ์หรือประเภท  
“รําไม่ดีโทษปี โทษกลอง” 
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 5. ความตอ้งการเป็นอิสระ (Need for Autonomy) ความตอ้งการชนิดนี� เป็นความตอ้งการ
ที ปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ งกดขี ทั�งปวง ตอ้งการที จะต่อสู้ดิ�นรนเพื อเป็นตวัของตวัเอง 
 6. ความตอ้งการความสําเร็จ (Need for Achievement) คือ ความตอ้งการที จะกระทาํสิ งต่าง ๆ 
ที ยากลําบากให้ประสบความสําเร็จ จากการศึกษา พบว่าเพศชายจะมีระดับความต้องการ
ความสาํเร็จมากกวา่เพศหญิง 
 7. ความตอ้งการสร้างมิตรภาพกบับุคคลอื น (Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการที 
จาํทาํใหผู้อื้ นรักใคร่ ตอ้งการรู้จกัหรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอื น ตอ้งการเอาอกเอาใจ มีความซื อสัตย์
ต่อเพื อนฝงู พยายามสร้างความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบับุคคลอื น 
 8. ความตอ้งการความช่วยเหลือจากบุคคลอื น (Need for Succorance) ความตอ้งการ
ประเภทนี� จะเป็นความตอ้งการให้บุคคลอื นมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารในตนเอง  
ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ การดูแล ใหค้าํแนะนาํดูแลจากบุคคลอื นนั นเอง 
 9. ความตอ้งการที จะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื น (Need for Nurture) เป็นความตอ้งการ
ที จะเข้าร่วมในการทาํกิจกรรมกบับุคคลอื น โดยการให้ความช่วยเหลือให้บุคคลอื นพน้จากภยั
อนัตรายต่าง ๆ 
 10. ความตอ้งการที จะรักษาชื อเสียง เป็นความตอ้งการที จะรักษาชื อเสียงของตนที มีอยูไ่ว ้
จนสุดความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมย แมว้า่ตนเองจะหิว หรือไม่ยอมทาํความผิด ไม่คดโกง
ผูใ้ดเพื อชื อเสียงวงศต์ระกลู เป็นตน้ 
 ดังนั�น จะเห็นได้ว่าความต้องการของเมอร์เรย ์มีจุดมุ่งหมายที จะให้เราตอบสนอง 
ความตอ้งการของมนุษยโ์ดยยึดหลกัที ว่า “มนุษยแ์ตกต่างกนั” ซึ งอยู่บนรากฐานของความถูกตอ้ง
เหมาะสม ดงันั�นมนุษยแ์ต่ละคนจึงมีความสามารถในการรับรู้ ตีความ และตอบสนองแตกต่างกนั 
 

แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัความพร้อม 

        ความหมายของความพร้อม 
        Sinclair and Hanks (1987 : 39) ไดก้ล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง การที บุคคลไดเ้ตรียมตวั
เพื อกระทาํกิจกรรมบางอย่างให้สําเร็จตามเป้าหมาย ความเต็มใจ ความกระตือรือร้นที จะกระทาํ
กิจกรรมบางอยา่ง 
 Barrow and Milburn (1990 : 259) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง การที บุคคลมีความสนใจ
และเริ มตน้ที จะกระทาํบางสิ งบางอยา่ง ปัจจยัที มีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ กายวิภาค  
และสรีรวทิยา 
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 พรรณี ชูทยัเจนจิต (2538 : 6) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง “สภาวะของบุคคลที จะ
เรียนรู้สิ งใดสิ งหนึ งอยา่งบงัเกิดผล ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัวุฒิภาวการณ์ไดรั้บการอบรม เตรียมตวัและความ
สนใจหรือแรงจูงใจ 
 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2540 : 229-230) ให้ความหมายไวว้่า ความพร้อม หมายถึง สภาพ
ความสมบูรณ์ทั�งร่างกายและจิตใจที พร้อมจะตอบสนองสิ งใดสิ งหนึ งทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ วุฒิภาวะ 
(Maturity) ซึ งหมายถึง การเติบโตอยา่งเต็มที ของอวยัวะร่างกาย ทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความพอใจ
ที จะตอบสนองต่อสิ งเร้า หรือพอใจที จะกระทาํสิ งต่าง ๆ 
 สุทธิหญิง ฝอยทอง (2545 : 7) ให้ความหมายไวว้า่ ความพร้อม  หมายถึง “ความสามารถ
ตกลงใจตามความปรารถนาและความสามารถที จะเขา้ร่วมกิจกรรม และความพร้อมเกิดจากลกัษณะ
วฒิุภาวะ ประสบการณ์ และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นเหตุปัจจยัในการพฒันาคนให้มีความสามารถ
ที จะเรียนหรือทาํกิจกรรม” 
 จากที กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความพร้อม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมบางสิ ง
บางอย่างที ได้ถูกเตรียมพร้อม เพื อให้เกิดความมั นใจและตั�งใจในการที จะปฏิบติักิจกรรมนั�น ๆ 
ใหส้ามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณสมบติัหรือสภาวะของบุคคลที พร้อม
จะทํางานหรือกระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ งอย่างมีแนวโน้มจะประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์
 ทฤษฎกีารยอมรับ  
 Rogers  and Shoemarker  (1971 : unpaged) กล่าวถึง กระบวนการยอมรับ (Adoption  Process) 
ว่าเป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึ งเริ มตน้ด้วยการเริ มรู้หรือได้ยินเกี ยวกบัความคิดใหม่  
แลว้ไปสิ�นสุดลงดว้ยการตดัสินใจยอมรับไปปฏิบติั กระบวนการนี� มีลกัษณะคลา้ยกบัการเรียนรู้และ
การตดัสินใจ (Learning and Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั�นตอน  
ดงันี�  
 ขั�นที  1 ขั�นเริ มรู้หรือรับรู้ (Awareness) เป็นขั�นแรกที บุคคลเริ มรู้เกี ยวกบัเรื องใหม่หรือ
ความคิดใหม่ แต่ขาดรายละเอียด การรับรู้อาจเกิดขึ�นโดยบงัเอิญดว้ยการพบเห็นดว้ยตนเองหรือโดย
การเผยแพร่ของเจา้หนา้ที ของรัฐบาลหรือเอกชน 
 ขั�นที  2 ขั�นสู่ความสนใจ (Interest) เป็นขั�นที บุคคลเริ มมีความสนใจในแนวความคิดใหม่  
จึงพยายามใฝ่หาความรู้ในรายละเอียดเพิ มเติม เพื อพิจารณาแยกแยะความเป็นไปได ้ ประโยชน์และ
ความเหมาะสม 
 ขั�นที  3 ขั�นไตร่ตรอง (Evaluation) เป็นขั�นที บุคคลศึกษารายละเอียดเกี ยวกบัแนวความคิด
ใหม่แลว้เปรียบเทียบกบังานที ทาํอยู่ในปัจจุบนัว่า ถา้รับเอาแนวความคิดใหม่มาปฏิบติัจะเกิดผลดี
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หรือไม่ดีอย่างไรบา้ง ในขณะนี� และในอนาคต ควรหรือไม่ที จะทดลองดูก่อน หากรู้สึกว่ามีผลดี
มากกวา่จะตดัสินใจทดลองดูเพื อใหเ้กิดความแน่ใจก่อนที จะรับไปปฏิบติัจริง ๆ 
 ขั�นที  4 ขั�นทดลองใช้ (Trial) เป็นขั�นที บุคคลทดลองทาํตามแนวความคิดใหม่โดยทาํ
การทดลองแต่เพียงเล็กน้อย เพื อดูว่าจะเขา้กนัหรือไม่กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัของตนและผล
จะออกมาตามที คาดคิดไวห้รือไม่ ในขั�นนี� บุคคลจะแสวงหาข่าวสารที เฉพาะเจาะจงเกี ยวกับ
แนวความคิดใหม่นั�น ซึ งผลจากการทดลองจะมีความสําคญัยิ งต่อการตดัสินใจ ที จะปฏิเสธหรือ
ยอมรับต่อไป 
 ขั�นที  5 ขั�นนาํไปปฏิบตัิหรือขั�นยอมรับ (Adoption) เป็นขั�นที บุคคลตดัสินใจรับ
แนวความคิดใหม่ไปปฏิบติัอยา่งเตม็ที  หลงัจากที ไดท้ดลองปฏิบติัดูและทราบผลเป็นที พอใจแลว้   
 แนวคิดเกี�ยวกบัการยอมรับ 
 การยอมรับ หมายถึง การยอมรับคาํสั งจากฝ่ายผูบ้ริหารชั�นสูงโดยพนักงาน คาํสั งของ
ผูบ้ริหารจะไร้ผล ถา้พนกังานไม่ยอมรับ คาํสั งไหนที พนกังานยอมรับถือวา่เป็นการยอมรับ ถา้คาํสั ง
ที พนกังานไม่ยอมรับถือวา่เป็นการปฏิเสธคาํสั ง (ชาญชยั  อาจินสมาจาร. 2535 : 96)  
 การยอมรับหรือสโตร๊ก (Strokes) คือพฤติกรรมใด ๆ ซึ งมีการยอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ งกาํลงัมี
ปฏิกิริยาต่อตนอยู่ พฤติกรรมอาจเป็นการพูด การยิ�ม การมองตา การใช้มือ เป็นท่าทางการสัมผสั 
หรือการกระทาํต่าง ๆ ซึ งจะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของอีกบุคคลหนึ ง (พยอม วงศส์ารศรี. 
2542 : 288)   
 การยอมรับ หมายถึง การที ประชาชนไดเ้รียนรู้โดยผา่นการศึกษา สามารถอธิบายไดโ้ดย
ผา่นการรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึ�นไดเ้มื อมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้จะไดผ้ลก็ต่อเมื อ
บุคคลนั�นได้ทดลองปฏิบติัแล้วเกิดความแน่ใจว่าสิ งนั�นเป็นประโยชน์ (สกาวเดือน ปธนสมิทธิU . 
2540 : 36)   
 กระบวนการในการยอมรับการเปลี ยนแปลงตามแนวทางของ Philip  Kotler มี 5 ขั�นตอน
(สาํอาง งามวชิา. 2539 : 212-214)  ดงันี�   
 1. ได้รู้ได้เห็น (Awareness) พนักงานได้รับทราบข่าวสาร ขอ้เท็จจริงหรือพบเห็น
การเปลี ยนแปลงสิ งใหม่ ๆ แต่อาจยงัขาดขอ้มูลเพื อประกอบการพิจารณาอีกหลายดา้น 
 2. สนใจ (Interest) พนกังานถูกโนม้นา้วให้สนใจในรายละเอียด และขอ้เท็จจริงเพิ มเติม
เกี ยวกบัสิ งใหม่ ๆ ที เกิดขึ�น 
 3. ประเมินผล (Evaluation) พนกังานมีการไตร่ตรองวา่จะปฏิบติัตามวิธีการหรือสิ งใหม่ ๆ 
นั�นดีหรือไม่ ด้วยการพินิจพิจารณาการเปลี ยนแปลงสิ งใหม่ ๆ ที จะเกิดขึ� นซึ งจะดูว่าเป็นการดี
หรือไม่ถา้จะยอมรับการเปลี ยนแปลงที เกิดขึ�น 
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 4. ทดลอง (Trial) พนักงานได้นําการเปลี ยนแปลงสิ งใหม่ ๆ ที เกิดขึ� นนั�นมาทดลอง
ปฏิบติัหรือดูวา่ไดผ้ลเป็นที น่าพอใจหรือไม่ ผลที ไดจ้ากการทดลองปฏิบติัมีความสําคญัต่อการปฏิเสธ
หรือยอมรับการเปลี ยนแปลง 
 5. ยอมรับ (Adoption) พนกังานยอมรับการเปลี ยนแปลงสิ งใหม่ที เกิดขึ�น ภายหลงัจากที ไดมี้
การปฏิบติัและเห็นประโยชน์จากการปฏิบติันั�นแลว้ 
 บุคคลจะยอมรับสิ งใหม่ที เกิดขึ�นในเวลาที แตกต่างกนั บางคนยอมรับทนัที บางคนยอมรับ
หลงัจากที ไดท้ดลองแลว้ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความคิดเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ซึ งโรเจอร์ (Rogers and  
shoemaker. 1971 : 164-165) ไดแ้บ่งกลุ่มคนในสังคมออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี�  
 1. กลุ่มลํ�าสมยั (Innovator) เป็นคนที ชอบกลา้เสี ยง เต็มใจทดลองความคิดใหม่ ๆ ถึงแม้
จะเสี ยงอยู่บา้งก็ตาม คนกลุ่มนี� มีลกัษณะจิตใจที เปิดกวา้งยอมรับความคิดของคนทั วไป มีจาํนวน
สมาชิกร้อยละ 2.5 ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดในระบบสังคม 
 2. กลุ่มนาํสมยั (Early Adaptors) เป็นคนที ยอมรับไดเ้ร็ว จะไดรั้บการชี� นาํจากการยอมรับ
นับถือ เป็นผูน้าํทางความคิดภายในชุมชนและยอมรับความคิดใหม่ ๆ ตั�งแต่เริ มแรกแต่ทาํด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวงั  มีจาํนวนสมาชิกร้อยละ 13.5 ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดในระบบ
สังคม 
 3. กลุ่มทนัสมยั (Early Majority) เป็นคนที จงใจรับไว ้คนกลุ่มนี� จะรับความคิดใหม่ ๆ 
ก่อนคนทั วไปถึงแมว้า่แทบจะไม่ใช่ผูน้าํการยอมรับก็ตาม มีจาํนวนสมาชิกร้อยละ 34 ของจาํนวน
สมาชิกทั�งหมดในระบบสังคม 
 4. กลุ่มตามสมยั (Lat Majority) คนกลุ่มนี� ยอมรับชา้ จะเป็นกลุ่มที มีความเคลือบแคลง
สงสัย จะยอมรับนวตักรรมใหม่ ๆ นั�นก็ต่อเมื อคนส่วนใหญ่ทดลองใช้ไปแลว้ มีจาํนวนสมาชิก
ร้อยละ 34 ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดในระบบสังคม 
 5. กลุ่มล้าสมยั (Laggard) คนกลุ่มนี� จะยึดติดกับแบบแผนที เคยมีมา หวาดระแวงกับ
ความเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ผสมผสานกบัคนกลุ่มอื น ๆ ที ติดยึดในขนบธรรมเนียมประเพณีและจะ
ยอมรับก็ต่อเมื อสิ งนั�นได้รับความนิยม แพร่หลายจนกลายเป็นสิ งที ยึดถือปฏิบติัในระดบัหนึ ง
แลว้เท่านั�น มีจาํนวนสมาชิกร้อยละ 16 ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดในระบบสังคม 
 นอกจากนี�  ลกัษณะของบุคคลที ส่งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับหลายประการ ดงันี�   
 1. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผูที้ มีการศึกษาในระดบัสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
มีสถานะทางสังคมสูงหรือตั�งจุดหวงัในชีวิต เพื อเลื อนฐานะของสังคมให้สูงขึ�นจะเกิดการยอมรับ
มากกวา่และเร็วกวา่ผูที้ ไดรั้บการศึกษานอ้ย  และดอ้ยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 2. บุคลิกภาพ บุคคลที ยอมรับได้เร็วและรับได้มากจะเป็นผูที้ ไม่ยึดมั นกับสิ งเดิม  
มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า เป็นผูมี้เหตุผลที ดีและมีทศันคติที ดีต่อการศึกษา
สามารถคิดและเขา้ใจไดดี้กวา่ และเป็นผูช้อบเสี ยงภยัมีทศันคติที ดีต่อการเปลี ยนแปลงมากกวา่ 
 3. พฤติกรรมในการสื อสาร การยอมรับจะเกิดขึ�นมากกว่าและเร็วกว่า ถ้าพฤติกรรม
ในการสื อสารของบุคคลนั�นมีลกัษณะดงันี�  คือ บุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและทาํตวัเป็นส่วนหนึ ง
ของระบบสังคมไดดี้ มีการเดินทางบ่อยครั� งหรือเป็นคนไม่ติดถิ น มีโอกาสติดต่อกบัผูน้าํ มีโอกาส
เปิดรับสื อมวลชน สื อระหว่างบุคคล เป็นผูที้ มีความรู้มีโอกาสแสวงหาข่าวสารมากและเป็นผูมี้
ระดบัของการเป็นผูน้าํทางความคิดสูง 
 4. ระดบัทศันคติ บุคคลจะเริ มสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ซึ งเป็นผลหลงัจากที เขา
มีความรู้พอสมควรแล้ว จากระดับแรกกล่าวคือ เขาจะต้องการที จะมีความรู้เพิ มขึ� น ต้องการรู้ 
รายละเอียดเกี ยวกบัผลประโยชน์ที ไดรั้บ ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั ความยากง่ายของ
การนาํไปใช ้
 5. ระดบัการตดัสินใจ ในการตดัสินใจวา่จะยอมรับหรือไม่นั�น บางอยา่งไม่สามารถรับรู้
ที ผ่านมาทั�งหมดได้ หรือในส่วนของความรู้สึกในระดบัการเปลี ยนทศันคติ บุคคลจะตอ้งรับรู้
บางอยา่งที จาํเป็นสาํหรับการประเมิน 
 6. ระดบัการนาํไปใช ้บุคคลเมื อตดัสินใจที จะยอมรับ ในบางครั� งการนาํไปใชจ้ะใชร้ะยะ
เวลานานมาก ขึ� นอยู่กับลักษณะการนําไปใช้งานนั�น ๆ จึงมักมีการเตรียมจัดหาข้อมูลสําหรับ
ขั�นตอนการนาํไปใชนี้�มาก เพื อใหบุ้คคลเหล่านั�นสามารถเริ มปฏิบติัการนั�น ๆ ได ้
 7. ระดบัการยืนยนั บุคคลจะตอ้งได้รับแรงเสริมแรงกระตุน้ เพื อสร้างความมั นใจ
ในการตดัสินใจของเขา ถา้พบวา่สาระหรือสิ งที เกี ยวขอ้งนั�น ขดัแยง้กนั บุคคลก็จะพยายามหลีกเลี ยง 
ภาระการขดัแยง้กนันั�นเพื อยืนยนัการตดัสินใจ กล่าวคือ เมื อบุคคลไดรั้บขอ้มูลเพิ มเติม อาจเป็นการเนน้
ใหเ้ขาตดัสินใจความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้มูลเดิมกบัสิ งที ไดรั้บรู้ใหม่ซึ งอาจช่วยกระตุน้ให้มี
การยอมรับ 
 ตามความหมายขา้งตน้พอที จะสรุปไดว้า่ การยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจอยา่งหนึ ง
ของบุคคล ซึ งพฒันาจากความรู้สึกไปจนถึงการตดัสินใจที จะยอมรับหรือปฏิเสธในสิ งใดสิ งหนึ ง  
และการที บุคคลยอมรับการเปลี ยนแปลงสิ งใหม่ที เกิดขึ�นก็แตกต่างกนั บางคนยอมรับไดท้นัทีและ
บางคนยอมรับต่อเมื อมีการปฏิบติัให้เห็นผลแลว้จึงจะยอมรับ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความคิดที แตกต่างกนั
ของแต่ละบุคคล  
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หลกัการภาษีอากร 
  ภาษีอากร  ผูค้นทั วไปมกัเขา้ใจกนัวา่การเก็บภาษีของรัฐมีวตัถุประสงคที์ หารายไดเ้ขา้รัฐ
เป็นหลกั ความเขา้ใจดงักล่าวนี� แมจ้ะไม่ผิดเสียทีเดียว แต่ก็ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์เช่นเดียวกนั รัฐบาล
เก็บภาษีเพื อหารายได้เข้ารัฐ เพื อนาํไปใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่ารัฐบาลมุ่งที จะเก็บภาษีให้ได้เงินมากที สุดเพียงด้านเดียว โดยไม่สนใจว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมอยา่งไรก็หาไม่ โดยแทจ้ริงแลว้รัฐบาลยงัใชภ้าษี
เป็นเครื องมือในการบริหารระบบเศรษฐกิจในระดบัมหภาค พร้อมกนันั�นก็มุ่งที จะให้ระบบภาษี
มีประสิทธิภาพ ประหยดั มีผลกระทบในทางลบน้อยที สุด และเป็นที พอใจของประชาชนโดย
ส่วนรวมอีกดว้ย (จรัส สุวรรณมาลา. 2544 : 4) 
 ดงันั�น  นิยามคาํวา่ ภาษีอากร  ตามความหมายของนกัเศรษฐศาสตร์หลาย ๆ ท่านที น่าสนใจ
มีดงันี� คือ 
 เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม (2525 : 25) ให้ความหมายว่า ภาษีคือสิ งที รัฐบาลเก็บจาก
ราษฎรและนาํมาใชเ้พื อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  โดยมิไดมี้สิ งตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี 
 ขจร สาธุพนัธ์ (2513 : 1) ให้ความหมายวา่ ภาษีอากร คือ เงิน หรือสิ งของที รัฐบาลบงัคบั
จดัเก็บจากประชาชน เพื อนาํไปจ่ายในกิจการอนัเป็นหนา้ที ของรัฐบาล 
 อรัญ  ธรรมโน (2518 : 120-121)  ให้ความหมายว่า การเรียกเก็บที จะเรียกว่าภาษีอากร  
ควรมีลกัษณะสําคญั 2 ประการ ประการแรก เป็นการบงัคบัจดัเก็บและประการที สอง ไม่มีการให้
ประโยชน์ตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษีอากร 
 ศุภรัตน์  ควฒัน์กุล (2532 : 65-66) ใหค้วามหมายคาํวา่ภาษีอากร สรุปประเด็นที สําคญัได้
พอสังเขป ดงันี�   
 1. ลกัษณะบงัคบั (Obligatory) ภาษีอากรทุกประเภท ตอ้งมีลกัษณะของการบงัคบัให้
ตอ้งเสียภาษี แมจ้ะเป็นภาษีทางออ้ม ซึ งเก็บจากผูบ้ริโภคสินคา้หรือให้บริการ ดงันั�นทางเลือกที จะ
บริโภคคือตอ้งเสียภาษีอากรอยูน่ั นเอง 
 2. เป็นการเคลื อนยา้ยทรัพยากร ภาษีอากร เป็นการเคลื อนยา้ยทรัพยากรจากภาคเอกชน 
ไปสู่ภาครัฐบาลซึ งน่าจะตอ้งเป็นการเคลื อนยา้ยเพียงทางเดียวเท่านั�น จึงจะเป็นภาษีอากร กล่าวคือ
หากมีการเคลื อนยา้ยในทางตรงกนัขา้ม ก็ไม่น่าจะเป็นภาษีอากรได ้เนื องจากไม่อาจเกื�อกลูต่อรัฐได ้
 3. ไม่มีผลตอบแทนโดยตรงต่อผูเ้สียภาษี การเสียภาษีอากรเป็นหนา้ที ตามกฎหมาย จึง
ไม่มีผลตอบแทนโดยตรงเนื องจากการชาํระภาษีแต่ละครั� ง ผูเ้สียภาษีอากรย่อมทราบดีว่า ถนน  
โรงเรียน โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคอื นๆ ที รัฐมีใหส้ังคมส่วนรวม เป็นผลมาจากภาษี 
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 4. ไม่ก่อให้เกิดภาระในการชาํระคืนของรัฐบาล ภาษีอากรย่อมเป็นการเคลื อนยา้ย
ทรัพยากรที ไม่มีพนัธะใดๆ เพื อที รัฐบาลจะสามารถนําเงินภาษีอากรไปบริหารประเทศได้เต็ม
ความสามารถ 
 5. ภาษีอากรจดัเก็บในรูปแบบใดก็ได ้ การจดัเก็บภาษีอากร อาจจะทาํในรูปแบบอื น ๆ 
นอกจากการจดัเก็บเป็นตวัเงินก็ได ้ อาจจดัเก็บในรูปของสิ งของหรือแรงงาน หรือรูปแบบอื น ๆ ก็ได ้
 องค์ประกอบของภาษีอากรที�ดี 
 หลกัการภาษีอากรที ดี  เป็นหลกัการพื�นฐานที จะตอบสนอง การบริหารการจดัเก็บภาษี   
เนื องจากการที รัฐจะจดัเก็บภาษีอากรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย รัฐจะต้องคาํนึงถึงความสามารถในการ
จ่ายเงินภาษีอากรจากรายได้ การบริโภคและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื อสร้าง
ความรู้สึกที ดีต่อการชาํระค่าภาษีอากรใหแ้ก่รัฐ รัฐจึงตอ้งนาํระบบภาษีอากรที ดีมาใช ้
 สุเทพ พงษพ์ิทกัษ ์(2544 : 57-62) ไดก้ล่าวถึงภาษีอากรที ดีควรมีความยุติธรรมและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากที สุด โดยมีลกัษณะภาษีอากรที ดี ดงัต่อไปนี�   
 1. หลกัความเป็นธรรม (Equity)  
  ภาษีตามความตอ้งการของรัฐ ตามระดบัความสามารถในการเสียภาษี หรือ ระดบัฐาน
ประเภทอื น แลว้แต่จะเลือกสรร ซึ งการจดัเก็บภาษีที ดีนั�นจะตอ้งก่อให้เกิดความเป็นธรรมในหมู่
ผูเ้สียภาษีทุกคน หลกัความเป็นธรรมในการเสียภาษีนี�จะแยกพิจารณาเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 หลกัความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) หมายถึง การเสียภาษีที เท่ากนั
สําหรับบุคคลที อยู่ในภาวะแวดล้อมเหมือนกัน ภาวะแวดล้อมนี� จะเป็นภาวะประเภทใดก็แล้วแต่จะ
กาํหนด เช่น หากใช้  “เงินได”้  เป็นดชันีในการวดัแลว้ บุคคลที มีเงินได้ที เท่ากนัก็ย่อมตอ้งเสียภาษี
เท่ากนั โดยไม่คาํนึงถึงฐานะทางครอบครัวของผูเ้สียภาษีแต่ละคน เป็นตน้ 
 2. หลกัความเป็นธรรมในแนวตั�ง (Vertical Equity) หมายถึง การเสียภาษีในระดบัที ต่างกนั
สาํหรับบุคคลธรรมดาที อยู่ในฐานภาวะที ไม่เหมือนกนั ซึ งตรงกนัขา้มกบัหลกัความเป็นธรรม
ในแนวนอน เช่น บุคคลที มีเงินได้ประเภทเดียวกันและจาํนวนเท่ากัน แต่มีสถานะภาพต่างกัน  
ยกตวัอยา่งคนโสดกบัคนที มีครอบครัว ควรจะตอ้งเสียภาษีต่างกนั เป็นตน้ 
 3. หลกัความแน่นอน (Certainty) 
  หลกัความแน่นอน หมายถึง การจดัเก็บภาษีอากรที มีประสิทธิภาพนั�น กฎหมายที ใช้
ในการเก็บภาษีทุกประเภทจะตอ้งมีความแน่นอนและเป็นที แจง้ชดัแก่ผูเ้สียภาษีทุกคนในเรื องของ
ฐานภาษี อตัราภาษี ตลอดจนวนัเวลาและวธีิการที จดัเก็บภาษี ซึ งตามหลกันี� เป็นการวางเกณฑ์การจดัเก็บ
ใหก้บัผูเ้สียภาษีไดท้ราบอยา่งแจง้ชดั เพื อใหผู้เ้สียภาษีมีโอกาสปรับปรุงวธีิดาํเนินธุรกิจของตน และ
จดัเตรียมค่าใช้จ่ายด้านภาษีล่วงหน้า และสามารถชาํระภาษีไดโ้ดยถูกตอ้งตามกาํหนดเวลาและ
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กฎเกณฑต่์าง ๆ ความแน่นอนและความแจง้ชดัเกี ยวกบัเรื องดงักล่าวจะทาํให้ผูเ้สียภาษีมีความเขา้ใจ
เกี ยวกบัภาษีที ตนจะตอ้งเสีย และช่วยให้การบริหารการจดัเก็บภาษีง่ายขึ�น ถ้าหากการจดัเก็บ
บางประเภทขาดความแน่นอนหรือมีความกาํกวมแลว้ จะทาํให้การจดัเก็บทาํไดล้าํบากและอาจเป็น
ช่องทางก่อใหเ้กิดการทุจริตและก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษี 
 4. หลกัความสะดวก (Convenience) 
  หลกัความสะดวก หมายถึง ภาษีอากรทุกประเภทควรเรียกเก็บตามเวลาหรือตามวิธี
สะดวกที สุดแก่ผูเ้สียภาษี กล่าวคือ เมื อประชาชนมีภาระที ตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐแล้วก็ควรได้รับ
ความสะดวกในการไปติดต่อชาํระภาษี เป็นตน้วา่ควรกาํหนดระยะเวลาชาํระภาษีไวใ้ห้เหมาะสมแก่
ฤดูกาล โดยวางวิธีการจดัเก็บให้ง่ายต่อการชาํระ และกาํหนดสถานที ที จะตอ้งเสียไวใ้ห้สะดวกแก่
การสัญจรไปมา ตลอดจนการให้คาํแนะนาํช่วยเหลือเกี ยวกบัการปฏิบติัในการเสียภาษีตามสมควร
เป็นตน้หลกัความสะดวกนี�หากไดว้างไวเ้หมาะสมแลว้ ยอ่มจูงใจใหป้ระชาชนร่วมมือเสียภาษีอากร
โดยครบถว้นมากยิ งขึ�น 
 5. หลกัความประหยดั (Economy) 
  หลกัความประหยดั หมายถึง ภาษีอากรควรจะตอ้งเป็นภาระแก่ผูเ้สียภาษีน้อยที สุด 
และเสียค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บตํ าที สุดดว้ย แต่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์มากที สุด และการจดัเก็บภาษีควร
จะมีผลกระทบกระเทือนการทาํงานของเอกชนนอ้ยที สุด ยกตวัอยา่งภาษีอากรที ไม่ถูกตอ้งตามหลกั
ประหยดั ไดแ้ก่ ภาษีอากรบางประเภทซึ งจะตอ้งใชเ้จา้หนา้ที จดัเก็บจาํนวนมากจนทาํให้ประชาชน
ทอ้ถอยในการทาํงาน 
 6. หลกัอาํนวยรายได ้(Productivity) 
  หลกัอาํนวยรายได ้หมายถึง ภาษีที ดีสําหรับรัฐบาล  ควรเป็นภาษีที สามารถทาํรายได้
ใหแ้ก่รัฐบาลเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ งจะทาํให้รัฐบาลไดรั้บรายไดจ้ากภาษีอากรนั�นไดม้ากโดย
ไม่ตอ้งเพิ มอตัราการจดัเก็บภาษีนั�น 
 7. หลกัความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ (Neutrality) 
  หลกัความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ หมายถึง ภาษีที ดีตอ้งไม่ทาํให้การตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจ การขาย การลงทุน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตดัสินใจในทางเศรษฐกิจและจะตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อการทาํงานของกลไกตลาด การจดัสรรทรัพยากรของชาติตอ้งดาํเนินไปตามกลไก
ของตลาด ระบบภาษีอากรตอ้งไม่เป็นเหตุจูงใจในการตดัสินใจในการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 8. หลกัความยดืหยุน่ (Flexibility) 
  หลกัความยืดหยุน่ หมายถึง ภาษีอากรตอ้งเอื�ออาํนวยต่อการใชน้โยบายในการรักษา
เสถียรภาพ และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปลี ยนแปลง
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ของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการเปลี ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของผูเ้สียภาษีเพื อมิให้
กระทบต่อภาวะการครองชีพของประชาชน เมื อสภาวะเศรษฐกิจเปลี ยนไป 
 9. หลกัการยอมรับ (Acceptability) 
  ภาษีอากรแต่ละประเภทจะทาํไดง่้ายขึ�น ถา้หากประชาชนให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
อยา่งไรก็ตามการที ประชาชนจะยินดีให้ความร่วมมือในการเสียภาษีนั�น การจดัเก็บภาษีตอ้งเป็นที 
ยอมรับและให้ประชาชนเกิดความเต็มใจในการเสียภาษี หลกัการยอมรับนี� จะเป็นส่วนช่วยในการ
ป้องกนัมิใหมี้การหลีกเลี ยงภาษีอากร 
 10.  หลกัของการเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
   หลกัภาษีอากรที ดีนั�น ภาษีอากรทุกประเภทที จดัเก็บจะตอ้งสามารถทาํการบริหาร
การจดัเก็บอย่างไดผ้ลในทางปฏิบติั ภาษีอากรบางอย่างแมจ้ะมีเหตุผลดีในทางทฤษฎี แต่ในทาง
ปฏิบติัการจดัเก็บภาษีเป็นไปไดย้าก ภาษีนั�นจะถือเป็นภาษีที ดีไม่ได ้ตวัอย่างเช่น ภาษีการคา้ปลีก 
(Retail Tax) หรือภาษีการใช้จ่าย (Expenditure) นั�นเป็นภาษีที ดีในทางทฤษฎี แต่สาํหรับประเทศ
ที ด้อยพฒันาหรือกาํลงัพฒันานั�น จะไม่สามารถเก็บภาษีดงักล่าวอย่างได้ผลในทางปฏิบติั ทั�งนี�
เพราะขาดระบบการจดบนัทึกและการตรวจสอบการเก็บภาษีที ดีพอ ในกรณีเช่นนี�ภาษีดงักล่าวก็จะ
ถือวา่เป็นภาษีที ดีสาํหรับประเทศไม่ได ้
 11.  หลกัการประชาธิปไตย (Democracy) 
    การนาํภาษีใด ๆ มาใชใ้นแต่ละสังคมโดยรวมถึงการแกไ้ขเปลี ยนแปลงรายละเอียด
ต่าง ๆ ในระบบภาษีอากรที บงัคบัใชอ้ยู ่ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้โอกาสที จะแสดงความคิดเห็น
ทั�งในดา้นการสนบัสนุน คดัคา้น ไดโ้ดยทั วไป ซึ งจะก่อให้เกิดความรู้สึกแก่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาระบบเป็นอยา่งดีดว้ย กล่าวคือเป็นภาษีที ฐานใหญ่ และฐานของภาษีขยายตวัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วตามความการจดัเก็บภาษีอากรที นํามาใช้บังคบัแก่ตนเอง ซึ งจะทาํให้ระบบภาษีอากร
สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สาเหตุและปัจจัยของการหลบหนีภาษีอากรและการหลกีเลี�ยงภาษีอากร 
 พนม  ทินกร ณ อยุธยา (2538 : 158-161) ไดก้ล่าววา่การจดัเก็บภาษีอากรเป็นการบงัคบั
จดัเก็บจากประชาชน ดงันั�นจึงมีการหาทางพยายามที จะไม่เสียภาษี หรือเสียภาษีให้น้อยที สุด อาจ
ปรากฏออกมาไดส้องรูปแบบ คือ การหลบหนีภาษีอากร และการหลีกเลี ยงภาษีอากร มีความหมาย
ดงัต่อไปนี�  
 1. การหลบหนีภาษีอากร (Tax Evasion)   
  การหลบหนีภาษีอากรในความหมายที โดยทั วไปยอมรับกนั หมายถึง กรณีการไม่เสีย
ภาษีอากร หรือเสียภาษีอากรน้อยกว่าที ควรจะเสีย เนื องจากการไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย
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โดยมิเจตนา อย่างไรก็ดีในความหมายที กวา้งขึ�น การหลบหนีภาษีอากรอาจหมายถึงกรณีของ
การไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยกว่าที ควรจะเป็น ตามที กฎหมายกาํหนดไม่ว่าจะเป็นผลมาจาก
การกระทาํที มิเจตนา หรือจากความเพิกเฉย หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม ตวัอย่างของการหลบหนี
ภาษีอากร ไดแ้ก่ การไม่ยื นรายการเสียภาษีไม่ครบถว้น โดยการลงรายการรายรับ หรือรายไดต้ ํ ากวา่
ความเป็นจริงหรือการลงรายจ่ายสูงกว่าความเป็นจริง การลกัลอบนาํสินคา้เขา้ประเทศเพื อไม่ตอ้ง
เสียภาษีศุลกากรฯ 
 การหลบหนีภาษีอากรในแต่ละประเทศ จะมีลกัษณะที แพร่หลายมากน้อยเพียงใดขึ�นอยู่
กบัปัจจยัสําคญัหลายดา้น เช่น ถา้ประชาชนในประเทศมีความสมคัรใจในการเสียภาษีอากรในระดบัสูง  
การหลบหนีภาษีอากรก็จะน้อยลง ถ้าระบบภาษีอากรเป็นระบบที เป็นธรรมสําหรับประชาชน
โดยทั วไป ประชาชนก็จะมีความเต็มใจที จะเสียภาษีอากรมากขึ�น ถา้การจดัเก็บภาษีอากรของผูมี้หนา้ที 
จดัเก็บเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพการติดตามจดัเก็บก็จะเป็นไปอย่างทั วถึง การหลบหนีภาษีอากร
ก็จะน้อยลง หรือถา้บทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากรมีลกัษณะที รุนแรงและมีการใช้บทลงโทษ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงัหากมีการหลบหนีภาษีอากร ผูเ้สียภาษีก็อาจจะมีความเกรงกลวัต่อการหลบหนี
ภาษีอากรมากขึ�น ฯลฯ 
 2. การหลีกเลี ยงภาษีอากร (Tax Avoidance)  
  การหลีกเลี ยงภาษีอากร คือ การไม่ชําระภาษีอากรหรือ พยายามชาํระแต่น้อยโดย
อาศยัช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร ระเบียบปฏิบติั หรือขอ้วินิจฉัยของส่วนราชการที มีหน้าที 
รับผิดชอบในการจดัเก็บภาษี การปฏิบติัดงักล่าวนี� ถือวา่ถูกตอ้งตามกฎหมาย อนึ ง การหลีกเลี ยง
ภาษีอากรเจา้พนกังานจะสามารถประเมินเรียกเก็บเพิ มเติมไดเ้พียงภายในระยะเวลา 5 ปี  นบัแต่วนัที 
ยื นแบบแสดงรายการเท่านั�น และโดยผลแห่งกฎหมายหรือมารยาทก็ไม่ถือวา่เป็นเรื องเสียหายในการที 
จะพยายามเสียภาษีใหน้อ้ยลงหรือไม่เสียเลยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 สาเหตุแห่งการหลีกเลี ยงและหลบหนีภาษีอากร มีดงัต่อไปนี�  
  2.1 ประชาชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเรื องกฎหมายภาษีอากร วา่จะตอ้งเสียภาษี
อย่างไรและทาํไมจะต้องเสียภาษี และส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นการบังคับของรัฐโดยไม่ได้
ผลประโยชน์ตอบแทนฯ 
  2.2 การหลีกเลี ยงภาษีอากร อนัเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ เมื อประชาชนมีรายไดต้ ํ า
ไม่เพียงพอกบัการครองชีพ การหลีกเลี ยงภาษีย่อมมีมาก การประกอบกิจการคา้ในระดบัเล็กที 
กระทาํโดยบุคคลคนเดียว หรือบุคคลในครอบครัวก็เป็นสิ งจูงใจให้เกิดการหลีกเลี ยงภาษีเพราะทาํได้
โดยง่าย 
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  2.3 ประชาชนส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าความยุติธรรมในการเสียภาษียงัไม่เป็นธรรม 
กล่าวคือผูมี้รายได้มากและมีอิทธิพลยงัเสียภาษีน้อย หากตนต้องเสียภาษีถูกต้องก็จะเกิดความ
เสียเปรียบ เป็นปัจจยัทาํใหค้วามสมคัรใจในการเสียภาษีของประชาชนลดลงและหลีกเลี ยงภาษีมากขึ�น 
  2.4 กฎหมายภาษีอากร ยงัไม่มีบทลงโทษที รุนแรงเพียงพอที จะใหป้ระชาชนเกรงกลวั  
ซึ งรวมถึงการบงัคบับทลงโทษอยา่งจริงจงั ดงันั�น ประชาชนทั วไปยงัคงหลีกเลี ยงการเสียภาษีอากร  
เนื องจากสังคมไม่รังเกียจบุคคลที หลีกเลี ยงหรือหลบหนีภาษี 
  2.5 อื น ๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์เกี ยวกบัการเสียภาษีอากรในส่วนของผูที้ มีหน้าที 
จดัเก็บภาษียงัไม่ดีพอที จะทาํใหเ้กิดความสมคัรใจเสียภาษี  เป็นตน้ 
 กระบวนการบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากร 
 การจดัเก็บภาษีเป็นงานประจาํอย่างหนึ งของหน่วยจดัเก็บภาษี ซึ งตอ้งกระทาํอยา่งต่อเนื อง  
กระบวนการบริหารการจดัเก็บภาษี (จรัส สุวรรณมาลา. 2544 : 7-8) ประกอบดว้ย 5 ขั�นตอนใหญ่ ๆ คือ  
 1. การวางแผนและการเตรียมการ ประกอบด้วยงานออกกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
เกี ยวกบัภาษีอากร งานจาํทาํปฏิทินการบริหารงานภาษีอากรประจาํปี งานการคาดคะเนรายไดจ้าก
ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ งานดา้นการประชาสัมพนัธ์ผ่านสื อสารมวลชน งานติดต่อประสานงาน
โดยตรงกับผูเ้สียภาษี งานทะเบียนประวติัเกี ยวกบัผูเ้สียภาษีอากร งานจดัทาํคาํแนะนําเผยแพร่
ความรู้และส่งเสริมความมีจิตสํานึกในหนา้ที การเสียภาษีอากรของประชาชน งานจดัพิมพแ์บบแสดง
รายการ งานการจดัทาํวนัเวลาและสถานที เสียภาษีอากร ฯลฯ เป็นตน้  
 2. การประเมินภาษีอากร ประกอบดว้ยงานรับแบบและวิเคราะห์แบบแสดงรายการงาน
ประเมินฐานภาษีและรายการยกเวน้ลดหยอ่นต่าง ๆ งานประเมินภาษีอากรเพิ มเติมในกรณีผูเ้สียภาษี
แสดงรายการและจาํนวนเงินไวต้ ํ ากวา่ความเป็นจริง ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. การรับชาํระเงินค่าภาษีอากรและงานบนัทึกหลกัฐาน ประกอบด้วยงานตรวจนับ
รับเงินสด เช็ค ธนาณัติ และตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ งานออกใบเสร็จชาํระเงินภาษีอากร งาน
เก็บรักษาเงิน ณ สถานที รับภาษีอากร งานบนัทึกหลกัฐานลงรายการและจาํนวนเงินตามระเบียบ
และวธีิการบญัชีงานบนัทึกหลกัฐานแสดงผลการปฏิบติังาน ของพนกังานเจา้หนา้ที  และงานบนัทึก
หลกัฐานดา้นอื น ๆ 
 สาํหรับวิธีการรับชาํระภาษีนั�นมีหลายวิธีที อาจเลือกนาํมาใช้ตามความเหมาะสม คือ
การเก็บภาษี ณ แหล่งที มาของรายไดห้รือที เรียกวา่ การหกัภาษี ณ ที จ่าย (Withholding Tax) การเก็บ
ภาษี 
 เมื อจ่ายเงิน (Pay-as-you-go) การประเมินภาษีของผูเ้สียภาษีเอง (Self Assessment) การ
ประเมินภาษีโดยพนกังานจดัเก็บ (Direct Assessment) และการบงัคบัประเมินค่าสุทธิของรายได้
หรือทรัพยสิ์นเมื อผูเ้สียภาษีไม่ยอมชาํระภาษีใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ฯลฯ เป็นตน้ 
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 4. การตรวจสอบภาษีอากร ประกอบดว้ยงานตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ที ของขา้ราชการ
โดยหวัหนา้ส่วนราชการ งานทดสอบและตรวจสอบทางการเงินและบญัชี งานตรวจสอบการเก็บ
รักษาเงินและทรัพยสิ์นของทางราชการ งานตรวจสอบและไต่สวนความผิดทุจริตของพนักงาน
เจา้หน้าที  งานตรวจสอบสืบสวนและไต่สวนการหลบหนีภาษีอากรของผูเ้สียภาษีอากร และ
งานคดีความฟ้องร้อยต่อศาลเพื อการรับโทษทณัฑ ์ฯลฯ  เป็นตน้ 
 5. การประเมินผลการปฏิบติั  ประกอบดว้ยงานแจงนบัปริมาณงานและวดัผลคุณภาพ
งานสถิติแสดงประเภทและจาํนวนเงินภาษีอากร งานแสดงรายการและจาํนวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานภาษีอากร งานจดัทาํและเสนอรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาภายในส่วนราชการ เสนอต่อ
รัฐบาล รัฐสภา และประชาชน งานเสนอขอ้เทจ็จริงทางการเงินแยกเป็นรายวนั รายสัปดาห์ รายปักษ ์
รายเดือน รายงวด รายปี และช่วงระยะเวลาหา้ปี 
 

ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เรื�อง  การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จันทบุรี พ.ศ. 2555 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 64 แห่งพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซึ งแกไ้ขเพิ มเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัที  3) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและโดยความเห็นชอบผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี  จึงตราขอ้บญัญติัไว ้
ดงัต่อไปนี�  
 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติันี� เรียกวา่ “ ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เรื อง การเก็บภาษี
บาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนับุรี  พ.ศ. 2555” 
 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติันี� ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ตั�งแต่วนัที  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เรื อง การเก็บภาษีบาํรุง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที  8) พ.ศ. 2549 
 บรรดาขอ้บญัญติั ประกาศองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และระเบียบปฏิบติัอื นๆ ในส่วนที 
มีบญัญติัไวแ้ลว้ ซึ งขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งขอ้บญัญติันี�  ใหใ้ชข้อ้บญัญติันี�แทน 
 ขอ้ 4 ในขอ้บญัญติันี�  
   “ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี หรือผูรั้กษาราชการแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี หรือปฏิบติัราชการแทน
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี หรือผูป้ฏิบติัหนา้ที นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
   “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
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   “ภาษี” หมายความวา่ ภาษีบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัที เรียกเก็บตามขอ้บญัญติันี�
   “สินคา้” หมายความวา่ นํ�ามนัเบนซินและนํ�ามนัที คลา้ยกนั นํ�ามนัดีเซลและนํ� ามนัที 
คลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมที ใชเ้ป็นเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต ์ยาสูบชนิดบุหรี ซิกาแรตและบุหรี ซิการ์ 
   “การคา้ในเขตจงัหวดั” หมายความวา่ การคา้ส่งหรือคา้ปลีกสินคา้ภายในเขตจงัหวดั
จนัทบุรี 
   “ผูป้ระกอบการ” หมายความว่า เจา้ของหรือผูจ้ดัการหรือบุคคลอื นซึ งรับผิดชอบ
ในการดาํเนินงานของการคา้ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี 
   “พนกังานเจา้หนา้ที ” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั รองปลดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั ผูอ้าํนวยการกองคลงั และขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัซึ งนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัแต่งตั�ง 
   “ภาษีอากรคา้งชาํระ” หมายความว่า ภาษีตามขอ้บญัญติันี� ที มิไดย้ื นแบบรายการภาษี
พร้อมกบัชาํระภาษีภายในระยะเวลาที กาํหนดตามขอ้บญัญติันี�  และภาษีที ชาํระไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือมี
ขอ้ผดิพลาดทาํใหจ้าํนวนภาษีที ตอ้งเสียขาดไป 
 ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูรั้กษาการตามข้อบญัญติันี�  และให้มี
อาํนาจออกประกาศ ระเบียบ คาํสั ง หรือแต่งตั� งพนักงานเจา้หน้าที  เพื อปฏิบติัการให้เป็นไปตาม
ขอ้บญัญติันี�  
 ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ ง เมื อได้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ สํานักงานของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 
ขอ้ความทั วไป 

 ขอ้ 6 ภาษีตามขอ้บญัญติันี� ให้อยู่ในอาํนาจหน้าที และการควบคุมขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
 ขอ้ 7 ให้ผูป้ระกอบการดงัต่อไปนี� เป็นผูมี้หน้าที เสียภาษีตามอตัราที กาํหนดในหมวด 2 ของ
ขอ้บญัญติันี�  ในเวลาที ความรับผดิในอนัที จะตอ้งเสียภาษีเกิดขึ�น 
  (1) ผูป้ระกอบการคลงันํ� ามนั ที คา้ส่งหรือคา้ปลีกนํ� ามนัเบนซินและนํ� ามนัที คลา้ยกนั  
นํ� ามนัดีเซลและนํ� ามนัที คลา้ยกนัให้กบัสถานีบริการนํ� ามนั ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือผูบ้ริโภค
ภายในเขตจงัหวดัจนัทบุรี 
  (2) ผูป้ระกอบการคลงัก๊าซ ที คา้ส่งหรือคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที ใช้เป็นเชื�อเพลิง
สําหรับรถยนต์  ให้กับสถานีบริการก๊าซ ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือผูบ้ริโภคภายในเขตจงัหวดั
จนัทบุรี 
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  (3) ผูป้ระกอบการ ที เป็นตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีกนํ� ามันเบนซินและนํ� ามันที 
คล้ายกนันํ� ามนัดีเซลและนํ� ามนัที คล้ายกนั หรือก๊าซปิโตรเลียมที ใช้เป็นเชื�อเพลิงสําหรับรถยนต์
ภายในเขตจงัหวดัจนัทบุรี 
  (4) ผูป้ระกอบการนอกจาก (1) (2) และ (3) ที คา้ส่งหรือคา้ปลีกนํ� ามนัเบนซิน และ
นํ� ามนัที คล้ายกนั นํ� ามนัดีเซลและนํ� ามนัที คลา้ยกนั และก๊าซปิโตรเลียมที ใช้เป็นเชื�อเพลิงสําหรับ
รถยนตภ์ายในเขตจงัหวดัจนัทบุรี 
  (5) ผูป้ระกอบการคา้ส่งหรือคา้ปลีกยาสูบชนิดบุหรี ซิกาแรต  หรือบุหรี ซิการ์ภายใน
เขตจงัหวดัจนัทบุรี แต่ไม่รวมถึงผูป้ระกอบการที มีหลกัฐานการแสดงวา่ไดซื้�อหรือไดรั้บยาสูบชนิด
บุหรี ซิกาแรต  หรือบุหรี ซิการ์  จากผูป้ระกอบการที ได้จดทะเบียนสถานการคา้และเสียภาษีของ
การคา้ในเขตจงัหวดัจนัทบุรีแลว้ 
 ขอ้ 8 ความรับผดิในอนัจะตอ้งเสียภาษีของการคา้ในเขตจงัหวดั มีดงันี�  
  (1) การค้านํ� ามนัเบนซินและนํ� ามนัที คล้ายกัน นํ� ามนัดีเซลและนํ� ามนัที คล้ายกัน  
ก๊าซปิโตรเลียมที ใชเ้ป็นเชื�อเพลิงสําหรับรถยนต ์ให้เกิดขึ�นในเวลาที จาํหน่าย ทั�งนี�  เฉพาะตามปริมาณ
ที จาํหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบการ ตามขอ้ 7(3) หรือ (4) หรือผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือผูบ้ริโภค
ภายในเขตจงัหวดัจนัทบุรี และตามปริมาณที ไม่มีหลกัฐานแสดงไดว้า่มีการเสียภาษีตามขอ้บญัญติันี�
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
  (2) การคา้ยาสูบให้เกิดขึ�นในเวลาที ได้รับมอบสินคา้ยาสูบเขา้ไวใ้นสถานการคา้
ยาสูบ 
 ขอ้  9 กาํหนดเวลาต่างๆ ที กาํหนดไวใ้นขอ้บญัญติันี�  ถา้ผูมี้หนา้ที ตอ้งปฏิบติัมีเหตุจาํเป็น
จนไม่สามารถปฏิบติัตามกาํหนดเวลาได ้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือผูที้ ไดรั้บมอบหมาย
มีอาํนาจสั งขยายหรือเลื อนกาํหนดเวลาออกไปไดต้ามความจาํเป็นแก่กรณี 
 ขอ้ 10 หนงัสือเรียก หนงัสือแจง้ให้เสียภาษี หรือหนงัสืออื นที มีถึงบุคคลใด เพื อปฏิบติัการ
ตามขอ้บญัญติันี�  ให้ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือให้ขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัหรือเจา้พนกังานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันาํไปส่ง ณ ภูมิลาํเนา หรือสํานกังาน
ของบุคคลนั�นในระหวา่งพระอาทิตยขึ์�นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของบุคคลนั�น ถา้ไม่พบ
ผูรั้บ ณ ภูมิลาํเนาหรือสํานกังานของผูรั้บจะส่งให้แก่บุคคลที บรรลุนิติภาวะแลว้และอยูห่รือทาํงาน
ในบา้นหรือสาํนกังานที ปรากฏวา่เป็นของผูรั้บนั�นก็ได ้
 ถา้ไม่สามารถส่งหนงัสือตามวิธีในวรรคหนึ งได ้จะกระทาํโดยวิธีปิดหนงัสือนั�นในที 
ซึ งเห็นได้ง่าย ณ สํานักงานสถานการค้า หรือถิ นที อยู่ของผูร้ับนั�น หรือโฆษณาข้อความย่อ



29 
 

ในหนงัสือพิมพท์อ้งถิ นที จาํหน่ายเป็นปกติในทอ้งถิ นนั�นก็ได ้ดงันั�นเมื อไดป้ฏิบติัการตามวิธีการ
ดงักล่าวในวรรคหนึ งหรือวรรคสองแลว้ใหถื้อวา่ผูรั้บไดรั้บหนงัสือนั�นแลว้ 

หมวด  2 
อตัราภาษีที เรียกเก็บ 

 ขอ้ 11 อตัราภาษีที เรียกเก็บใหเ้ป็นดงันี�  
  (1) นํ� ามนัเบนซินและนํ� ามนัที คล้ายกนั นํ� ามนัดีเซลและนํ� ามนัที คล้ายกนั อตัรา
ลิตรละ 4.54 สตางค ์
  (2) ก๊าซปิโตรเลียมที ใชเ้ป็นเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต ์อตัรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค ์
  (3) ยาสูบชนิดบุหรี ซิกาแรต และบุหรี ซิการ์ อตัรามวนละ 9.30 สตางค ์

หมวด  3 
การจดทะเบียน 

 ขอ้ 12 ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนสถานการคา้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที ตามแบบที องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดักาํหนด ณ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัแห่งท้องที ที สถานการคา้ตั� งอยู่ หรือ
สถานที อื นตามที องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนดภายในระยะเวลา ดงันี�  
  (1) ในกรณีที ประกอบการคา้อยู่ก่อนขอ้บญัญติันี� มีผลบงัคบัใช้ให้ผูป้ระกอบการ
จดทะเบียนสถานการคา้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที ขอ้บญัญติันี� ใชบ้งัคบั 
  (2) ในกรณีที ประกอบการคา้เมื อขอ้บญัญติันี� มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ ให้ผูป้ระกอบการ
จดทะเบียนสถานการคา้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเริ มดาํเนินการคา้ในเขตจงัหวดั 
 ใหถื้อวา่ใบอนุญาตขายยาสูบหรือนาํออกแสดงเพื อขายยาสูบชนิดบุหรี ซิกาแรตหรือบุหรี 
ซิการ์ และใบทะเบียนสถานการณ์คา้ปลีกนํ� ามนั ที เจา้พนักงานสรรพสามิตออกให้เป็นทะเบียน
สถานการคา้ตาวรรคหนึ งดว้ย 
 ขอ้ 13 เมื อผูป้ระกอบการไดย้ื นคาํขอจดทะเบียนสถานการคา้โดยถูกตอ้งแลว้ ให้นายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือผูที้ ไดรั้บอบหมายออกใบทะเบียนสถานการคา้ให ้
 ขอ้ 14 ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงใบทะเบียนสถานการคา้ไวใ้นที เปิดเผยซึ งเห็นได้ง่าย 
ณ สถานการคา้ หรือสาํนกังานของผูป้ระกอบการ 
 ขอ้ 15 เมื อผูป้ระกอบการจะยา้ย เลิก โอน หรือควบสถานการคา้ ให้แจง้การยา้ย เลิก โอน  
หรือควบสถานการคา้ ตามแบบที องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
แห่งทอ้งที ที สถานการคา้ตั�งอยู ่หรือสถานที อื นตามที องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด ก่อนวนัยา้ย  
วนัเลิก วนัโอน หรือวนัควบสถานการคา้ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั 
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หมวด  4 
การยื นแบบรายการภาษีและการชาํระภาษี 

 ขอ้ 16 ให้ผูป้ระกอบการยื นแบบรายการภาษี ตามแบบที องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
กาํหนดพร้อมกบัชาํระภาษีต่อพนกังานเจา้หน้าที แห่งทอ้งที ที สถานการคา้ตั�งอยู่หรือสถานที อื น
ตามที องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด ภายในวนัที ยี สิบของเดือนถดัจากเดือนที ความรับผิด
ในอนัที จะตอ้งเสียภาษีเกิดขึ�น 
 เศษของหนึ งบาทของภาษีที ตอ้งชาํระตามวรรคหนึ งใหปั้ดทิ�ง 
 ขอ้ 17 ในกรณีที พนกังานเจา้หนา้ที แจง้การประเมินภาษีเป็นหนงัสือต่อผูมี้หนา้ที เสียภาษี  
ใหผู้มี้หนา้ที เสียภาษีชาํระภาษีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที ไดรั้บแจง้ 

หมวด 5 
อาํนาจพนกังานเจา้หนา้ที  

 ขอ้ 18 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที มีอาํนาจ ดงัต่อไปนี�  
  (1) ประเมินภาษีเบี�ยปรับ และเงินเพิ ม ตามขอ้บญัญติัจากผูมี้หนา้ที เสียภาษี เมื อผูมี้
หนา้ที เสียภาษีมิไดย้ื นแบบรายการภาษีภายในเวลาที ขอ้บญัญติันี�กาํหนด หรือผูมี้หนา้ที เสียภาษียื น
แบบรายการภาษีไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาดทาํให้จาํนวนภาษีที ตอ้งเสียขาดไป หรือผูมี้หนา้ที 
เสียภาษีไม่ปฏิบติัตามหนังสือเรียกหรือคาํสั งของพนักงานเจ้าหน้าที   หรือไม่ยอมตอบคาํถาม
พนักงานเจา้หน้าที อนัเป็นสาระสําคญัเกี ยวกบัการประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือไม่
สามารถแสดงหลกัฐานเพื อการคาํนวณภาษี 
  เมื อประเมินแลว้ ให้พนกังานเจา้หน้าที แจง้การประเมินเป็นหนงัสือต่อผูมี้หน้าที 
เสียภาษี 
  (1) มีหนงัสือสอบถาม หรือเรียกผูป้ระกอบการหรือบุคคลใด ๆ ที เกี ยวขอ้งมาให้
ถ้อยคาํหรือให้จัดส่งบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือสิ งอื นใดที จาํเป็นเพื อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ขอ้บญัญติันี�  ทั�งนี�ตอ้งใหเ้วลาบุคคลนั�นไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัที ไดรั้บคาํสั งนั�น 

หมวด 6 
บญัชีหลกัฐานและการปฏิบติั 

 ขอ้ 19 ให้ผูป้ระกอบการทาํบญัชีประจาํวนัและงบเดือนแสดงรายการเกี ยวกบัสินคา้ที 
จาํหน่าย ตามแบบที องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด หรือตามแบบที นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัหรือผูที้ ไดรั้บมอบหมายให้อนุมติัให้ใช้เป็นบญัชีประจาํวนัและงบเดือนแสดงรายการ
เกี ยวกบัสินคา้ที จาํหน่ายได ้เนื องจากมีสาระสําคญัครบถว้นเช่นเดียวกบัที กาํหนดในแบบที องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดักาํหนด 
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 บญัชีประจาํวนัตามวรรคหนึ ง ใหท้าํใหแ้ลว้เสร็จภายในสามวนันบัแต่วนัที มีเหตุที จะตอ้ง
ลงรายการนั� นเกิดขึ� น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีที สถานการค้าพร้อมทั� งเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีดงักล่าว 
 งบเดือนตามวรรคหนึ ง ให้ยื นต่อพนกังานเจา้หน้าที  ณ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัแห่ง
ทอ้งที ที สถานการคา้ตั�งอยู่ หรือสถานที อื นตามที องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด ภายในวนัที 
ยี สิบของเดือนถดัไป 
 การทาํบญัชีประจาํวนัและงบเดือนตามขอ้บญัญติันี�  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
หรือผูที้ ไดรั้บมอบหมายจะอนุญาตใหก้ระทาํโดยใชเ้ครื องจกัรหรือเครื องกลหรือวธีิใด ๆ ก็ได ้

หมวด 7 
การเปรียบเทียบคดี 

 ขอ้ 20 ให้ความผิดตามขอ้บญัญติันี� เป็นความผิดที เปรียบเทียบได ้และให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองปลดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ผูอ้าํนวยการกองคลงั และขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัซึ งนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่งตั�งเป็นผูมี้อาํนาจเปรียบเทียบ 
 เมื อผูก้ระทาํผิดไดช้าํระค่าปรับตามจาํนวนที เปรียบเทียบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที มี
การเปรียบเทียบ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 เงินค่าปรับตามวรรคสอง ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

หมวด 8 
เบี�ยปรับและเงินเพิ ม 

 ขอ้ 21 ใหผู้มี้หนา้ที เสียภาษีเสียเบี�ยปรับในกรณีและตามอตัรา ดงัต่อไปนี�  
  (1) ในกรณีมิไดย้ื นแบบรายการภาษีพร้อมกบัชาํระภาษีในกาํหนดเวลาตามหมวด 4 
ไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียนสถานการคา้ไวแ้ลว้หรือไม่  ใหเ้สียเบี�ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี 
  (2) ในกรณีที ได้ยื นแบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีไวไ้ม่ถูกต้องหรือมี
ขอ้ผดิพลาดทาํใหจ้าํนวนภาษีที ตอ้งเสียขาดไป ให้เสียเบี�ยปรับอีกหนึ งเท่าของเงินภาษีที เสียขาดไป
นั�น 
 ขอ้ 22 ผูมี้หนา้ที เสียภาษีใดไม่ยื นแบบรายการภาษีพร้อมกบัชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา  
หรือชาํระภาษีขาดไปจากจาํนวนภาษีที ตอ้งเสีย ให้เสียเงินเพิ มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของ
เดือนของเงินภาษีที ตอ้งชาํระหรือของเงินภาษีที ชาํระขาดไป โดยไม่รวมเบี�ยปรับ และการคาํนวณ
เงินเพิ มดงักล่าวมิใหคิ้ดทบตน้ 
 เงินเพิ มตามขอ้นี�  มิใหเ้กินกวา่จาํนวนภาษีที ตอ้งชาํระโดยไม่รวมเบี�ยปรับ 
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 ขอ้ 23 เบี�ยปรับและเงินเพิ ม อาจงดหรือลดลงไดต้ามระเบียบที องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กาํหนด 
 เบี�ยปรับและเงินเพิ ม ใหถื้อเป็นเงินภาษีที จดัเก็บตามขอ้บญัญติันี�  

หมวด 9 
การบงัคบัชาํระภาษีอากรคา้งชาํระ 

 ขอ้ 24 การบงัคบัเรียกเก็บภาษีอากรคา้งชาํระ ให้พนกังานเจา้หนา้ที ดาํเนินการตามมาตรา  70  
แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

หมวด 10 
บทกาํหนดโทษ 

 ขอ้ 25 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 12 หรือขอ้ 14 หรือขอ้ 15 หรือขอ้ 19 ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 ขอ้ 26 ผูมี้หนา้ที เสียภาษีผูใ้ดไม่ยื นแบบรายการภาษีเพื อหลีกเลี ยงหรือพยายามหลีกเลี ยง
การเสียภาษี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ งหมื นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 ขอ้ 27 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นเท็จนาํพยานหลกัฐาน
เท็จมาแสดง หรือยื นบญัชี หรือเอกสารอนัเป็นเท็จ เพื อหลีกเลี ยงหรือพยายามหลีกเลี ยงภาษีตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ งหมื นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

หมวด 11 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 28 บรรดาขอ้บญัญติัที ให้ยกเลิกตามขอ้ 3 แห่งขอ้บญัญติันี� ให้ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป
เฉพาะในการปฏิบติัจดัเก็บภาษีที คา้งอยูห่รือที พึงชาํระก่อนวนัที ขอ้บญัญติันี� ใชบ้งัคบั 
 ขอ้ 29 บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคาํสั งที ออกตามขอ้บญัญติัที ใหย้กเลิกตามขอ้ 3 แห่ง 
 ข้อบัญญัตินี� ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี�  ทั� งนี�   
จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ระเบียบหรือคาํสั งที ออกตามขอ้บญัญติันี� ใชบ้งัคบั 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เรื�อง  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัจันทบุรีจากผู้พกัในโรงแรม  พ.ศ. 2542 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จึงตราขอ้บญัญติันี� ขึ�นไว ้ 
โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดั
จนัทบุรี ดงัต่อไปนี�  
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 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติันี� เรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เรื อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม พ.ศ. 2542” 
 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติันี�  ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในขอ้บญัญติันี�  
  “โรงแรม” หมายความว่า บรรดาสถานที ทุกชนิดที จดัตั�งขึ�น เพื อรับสินจา้งสําหรับ
คนเดินทาง หรือบุคคลที ประสงคจ์ะหาที อยูห่รือที พกัชั วคราว 
  “ผูค้วบคุมและจัดการโรงแรม” หมายความว่า เจ้าสํานักตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 
  “ผูพ้กั” หมายความว่า คนเดินทาง หรือบุคคลอื นใดซึ งเจา้สํานักจดัให้พกัอาศยั
ในโรงแรม เพื ออยูห่รือพกัชั วคราว โดยจะรับสินจา้งหรือไม่ก็ตาม 
  “ค่าเช่าหอ้งพกั” หมายความวา่ ค่าเช่าหอ้งพกัที โรงแรมเรียกเก็บจากผูพ้กั 
  “ค่าธรรมเนียม” หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผู ้
พกัในโรงแรม 
  “พนกังานเจา้หนา้ที ” หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และรองนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ซึ งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่งตั�ง 
  “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
 ขอ้ 4 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
  ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บไดใ้หเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 ขอ้ 5 ใหผู้พ้กัในโรงแรมเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในอตัราร้อยละ
สองของค่าเช่าหอ้งพกั 
 ขอ้ 6 ให้ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5 จากผูพ้กัไวแ้ทน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกครั� งที มีการเรียกเก็บค่าเช่าหอ้งพกั 
 ในกรณีที ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรมไม่ปฏิบติัตามวรรคหนึ ง ให้ผูค้วบคุมและจดัการ
โรงแรมรับผดิชอบเสียค่าธรรมเนียมที ตอ้งชาํระตามจาํนวนเงินค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5 ร่วมกบัผูพ้กั 
 ในกรณีที ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูพ้กัตามวรรคหนึ งแลว้  
ใหผู้พ้กัพน้ความรับผดิชอบที จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเท่าจาํนวนที ไดจ่้ายไวแ้ลว้นั�น 
 ขอ้ 7 ใหผู้ค้วบคุมและจดัการโรงแรมมีหนา้ที  ดงันี�  
  (1) ออกหนงัสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผูพ้กั เพื อเป็นหลกัฐานการ
ชาํระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 (2) จดัใหมี้การปิดประกาศขอ้บญัญติันี�ไวโ้ดยเปิดเผยใหผู้พ้กัทราบ 
 (3) จดัทาํบญัชีผูพ้กัและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บตามแบบที นายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัประกาศกาํหนด 
 ข้อ 8 ให้ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรม นาํส่งเงินค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บตามข้อ 6 
ณ  สํานกังานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัหรือสถานที ที  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด
ภายในวนัที สิบของเดือนถดัไป พร้อมบญัชีผูพ้กัและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บตามขอ้ 7 (3) 
 ขอ้ 9 ให้พนกังานเจา้หนา้ที มีอาํนาจออกหนงัสือเรียกผูค้วบคุมหรือจดัการโรงแรม ผูพ้กั
หรือผูเ้กี ยวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานอื นใดมาเพื อตรวจสอบภายในระยะเวลาที 
กาํหนด ทั�งนี�  โดยใหเ้วลาผูน้ั�นไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัรับหนงัสือ 
 ขอ้ 10 แบบพิมพ ์ที ใชใ้นการเรียกเก็บและนาํส่งค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามแบบที นายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด 
 ขอ้ 11 ผูพ้กัผูใ้ดไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 5 และตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ งเดือน  
หรือปรับไม่เกินสองพนับาท  หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 ขอ้ 12 ถา้ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรมผูใ้ดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 6 ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ งหมื นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 ขอ้ 13 ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรม ผูใ้ดไม่นาํส่งค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 8 ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 ขอ้ 14 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ให้ถอ้ยคาํอนัเป็นเท็จ หรือนาํพยานหลกัฐานเท็จมา
แสดง เพื อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นาํส่งค่าธรรมเนียม ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ งหมื นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 ขอ้  15 ให้ความผิดตามขอ้บญัญติันี� เป็นความผิดที เปรียบเทียบได้ และให้พนักงาน
เจา้หน้าที เป็นผูมี้อาํนาจเปรียบเทียบ เมื อผูก้ระทาํผิดได้ชาํระค่าปรับตามจาํนวนที เปรียบเทียบ  
ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัที มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เงินค่าปรับตามวรรคสอง ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 ขอ้ 16 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูรั้กษาการตามขอ้บญัญติันี�และมี
อาํนาจออกประกาศกาํหนด และวางระเบียบเพื อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติันี�  
 ประกาศและระเบียบ ตามวรรคหนึ งเมื อได้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ สํานักงานของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แลว้สิบหา้วนั ใหมี้ผลบงัคบัได ้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เรื�อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ

บริหารส่วนจังหวดั  จากผู้พกัในโรงแรม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2546 
 โดยที เป็นการเห็นสมควรแกไ้ขขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เรื อง  การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม  พ.ศ. 2542  ใหเ้หมาะสม 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จึงตราขอ้บญัญติันี� ขึ�นไว ้ 
โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดั
จนัทบุรี ดงัต่อไปนี�  
 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติันี� เรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เรื อง การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2546” 
 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติันี�  ให้ใชบ้งัคบัเมื อผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติั และประกาศไวโ้ดยเปิดเผย  
ณ ที ทาํการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแลว้สิบหา้วนั 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกขอ้ความ ขอ้ 5 ในขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เรื อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม พ.ศ. 2542 และให้
ใชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 
 “ขอ้ 5 ใหผู้พ้กัในโรงแรมเสียค่าธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในอตัราร้อย
ละหนึ งของค่าเช่าหอ้งพกั” 
 ขอ้ 4 การใดซึ งดาํเนินการโดยชอบตามขอ้บญัญติัองคก์ารคบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีวา่
ดว้ยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบาํรุงองค์การบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม พ.ศ. 2542  
ก่อนวนัที ขอ้บญัญติันี� ใชบ้งัคบัใหถื้อวา่เป็นอนัใชบ้งัคบัได ้
 ขอ้ 5 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูรั้กษาการตามขอ้บญัญติันี�  และมี
อาํนาจออกประกาศและระเบียบเพื อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติันี�  
 

รูปแบบระบบ E-Banking 
 ในยุคที เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT กาํลงัเฟื องฟูอยูใ่นปัจจุบนั เราคงปฏิเสธไม่ไดที้ ตอ้ง
เขา้ไปเกี ยวขอ้งดว้ย เพราะนบัวนัไอทีจะกลายเป็นปัจจยัที มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
สังคมมนุษยก์็จะกลายเป็นสังคมชีวิตแบบออนไลน์ แมแ้ต่ธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทยก็ไดน้าํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต บางธนาคารก็
เรียกวา่  E-Banking, I-Banking หรือ Bank Online ซึ งลูกคา้จะสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินได้
ตลอด 24 ชั วโมง ทุกที ทุกเวลา โดยผา่นเครื องคอมพิวเตอร์ที มีการเชื อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ไม่วา่
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เครื องคอมพิวเตอร์นั�นจะอยูใ่นที ทาํงาน หรืออยูที่ บา้นก็ตาม ลูกคา้จะทาํรายการเพียงคลิกเมาส์เขา้สู่
บริการของทางธนาคารเท่านั�น ก็จะทาํรายการต่าง ๆ ได้เสมือนกบัว่าลูกคา้เดินเขา้ไปติดต่อกบั
ธนาคารดว้ยตนเอง ลูกคา้สามารถทาํธุรกรรมการเงินไดอ้ยา่งหลากหลาย อาทิ ชาํระค่าสินคา้และ
บริการแก่บริษทัและร้านคา้ต่าง ๆ หรือโอนเงินระหว่างบญัชีไดทุ้กที ทุกเวลา เรื องความปลอดภยั
ของการทาํธุรกรรมและขอ้มูลของลูกคา้ ซึ งลูกคา้สามารถตดัความกงัวลไปไดเ้ลย เพราะธนาคาร
แต่ละแห่งไดใ้หค้วามสําคญัตรงจุดนี� เป็นอยา่งมาก ธนาคารต่าง ๆ ไดใ้ชร้ะบบเทคโนโลยีที ทนัสมยั
และกา้วหนา้ระดบัโลกมาใชป้้องกนัขอ้มูลของลูกคา้ ซึ งมีการป้องกนัไวห้ลายชั�น เช่น ระบบการแปลง
รหสัขอ้มูล ระบบตรวจจบัการบุกรุกและสิ งผดิปกติ ระบบความปลอดภยัแบบบริการออกจากระบบ
อตัโนมติัหากลูกคา้เปิดหนา้จอทิ�งไวโ้ดยไม่พิมพห์รือทาํรายการใด ๆ บนหนา้จอ การที ธนาคารไดน้าํ
ระบบ E-Banking มาให้บริการแก่ลูกคา้ ก็เพื อตอ้งการให้ลูกคา้ไดมี้ทางเลือกในช่องทางการใชบ้ริการ 
และเพิ มความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ในการใช้บริการธนาคารโดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางมาที 
สาํนกังานหรือสาขาของธนาคาร เพื อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและรู้สึกวา่ธนาคารให้ความสําคญั
ที เท่าเทียมกนัแก่ลูกคา้ทุกคน ประโยชน์ที ธนาคารไดรั้บก็คือ การลดขนาดขององคก์รของธนาคาร
ไม่ตอ้งขยายสาขาตามจาํนวนของลูกคา้ โดยให้ลูกคา้ทาํรายการเองผ่านระบบออนไลน์ เป็นการลด
ตน้ทุนการดาํเนินงานของธนาคารในระยะยาว ธนาคารยงัไดภ้าพลกัษณ์ที ดี และสามารถขยายฐาน
ลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากขึ�น ในปัจจุบนัธนาคารต่าง ๆ ไดเ้ปิดใหบ้ริการแบบ  E-Banking  ดงันี�  
 1. การตรวจสอบยอดเงินในบญัชี ลูกคา้สามารถดูยอดล่าสุดของบญัชี ไม่วา่จะเป็นบญัชี
เงินฝากสะสมทรัพย ์บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีเงินฝากประจาํ บญัชีสินเชื อ หรือบญัชีบตัรเครดิต 
ลูกคา้สามารถติดตามความเคลื อนไหว ของบญัชีเงินฝากสะสมทรัพย ์ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 
และบญัชีเงินฝากประจาํ ลูกคา้สามารถดูรายการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ยอ้นหลงัไดถึ้งสามรอบบญัชี 
และดูรายการชาํระสินเชื อยอ้นหลงัไดถึ้ง 12 เดือน 
 2. การใหบ้ริการเปิดบญัชีใหม่ ธนาคารใหบ้ริการเปิดบญัชีทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถ
กรอกขอ้มูลเพื อเปิดบญัชีใหม่ ไดทุ้กที ทุกเวลา อีกทั�งกาํหนดสาขา และวนัที ที ตอ้งการรับสมุดบญัชี
เงินฝากไดด้ว้ยตนเอง เอกสารในการใชบ้ริการที ลูกคา้ตอ้งเตรียม เพียงมีบตัรประจาํตวัประชาชน
หรือบตัรขา้ราชการที มีเลขบตัรประจาํตวัประชาชนเท่านั�น ก็สามารถทาํการเปิดบญัชีใหม่ได ้
 3. การชาํระค่าสินคา้และบริการ ลูกคา้สามารถชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆ ค่าไฟฟ้า 
ค่านํ� าประปา ค่าโทรศพัท์บา้น ค่าโทรศพัท์มือถือทั�งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน ค่าชั วโมง
อินเทอร์เน็ต ซึ งรวมถึงค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต โดยลูกคา้สามารถกาํหนดวนัชาํระเงินล่วงหนา้ไดถึ้ง 
12 เดือน ซึ งช่วยใหลู้กคา้ไม่ลืมชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ เมื อถึงวนัที ตอ้งชาํระ 
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 4. การโอนเงินภายในประเทศ ลูกคา้สามารถโอนเงินระหว่างบญัชีต่าง ๆ ที ท่านเปิดไว้
กบัธนาคาร และลูกคา้สามารถโอนเงินจากบญัชีของท่านไปยงับญัชีบุคคลอื นได ้ทั�งภายในธนาคาร
เดียวกนัและต่างธนาคารกนั 
 5. การโอนเงินไปต่างประเทศ ลูกคา้สามารถโอนเงินเพื อเป็นค่าใชจ่้ายสําหรับการศึกษา
ในต่างประเทศ ลูกคา้ชาวต่างประเทศสามารถโอนเงินออมที ไดจ้ากการทาํงานในประเทศไทยไปยงั
บา้นเกิดตวัเองได ้และลูกคา้สามารถโอนเงินใหญ้าติหรือครอบครัวที อาศยัอยูใ่นต่างประเทศไดท้ั วโลก 
 6. การให้บริการเฉพาะทางดา้นอื น ๆ ลูกคา้สามารถทาํรายการอายดัสมุดคู่ฝากหรือ
บตัรเอทีเอ็มของท่านไดใ้นกรณีที สูญหาย นอกจากนี� ลูกคา้สามารถขอใบแสดงรายการเดินบญัชี
ยอ้นหลงัมากกวา่สองเดือนได ้
 E-Banking คือ Electronics Banking คาํวา่ Banking คือการทาํธุระกรรมต่าง ๆ ที ตอ้งทาํที 
ธนาคาร เช่น โอนเงิน ตรวจสอยอด เป็นตน้ ส่วน E-Banking หรือ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
การให้บริการทําธุระกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ หรืออินเตอร์เน็ต ในปัจจุบนัธนาคารต่าง ๆ มีบริการให้ลูกคา้ของธนาคารเลือกใช้
หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใชเ้อทีเอ็ม บตัรเครดิต อินเทอร์เน็ตแบงกิ�ง ธนาคารผา่นอินเทอร์เน็ต  
หรือแมแ้ต่เอม็แบงกิ�ง ธนาคารในมือถือ ซึ งจะเลือกใชแ้บบไหนนั�นก็แลว้แต่ความสะดวกและความ
พึงพอใจในแต่ละบุคคล 
 การใช้ E-Banking ในปัจจุบัน 
 1. สอบถามยอดคงเหลือในบญัชี (Account Balance Inquiry)   
 2. สอบถามรายการเคลื อนไหวในบญัชี (Account Statement Inquiry) 
 3. .โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยงับุคคลอื นทั� งในและต่างประเทศ (Inter- 
Account Funds Tranfer to Owner or Other Account) 
 4. สอบถามสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry) 
 5. สอบถามการอายดัเช็ค (Stop - Payment Cheque Inquiry) 
 6. อายดัเช็ค (Stop-Payment of Cheque) 
 7. การโอนเงินเพื อชาํระเป็นค่าเงินกูธ้นาคาร 
 8. บริการสินเชื อบุคคล 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
     เพชรี หาลาภ (2538 : 10-11) ไดศึ้กษาถึงเรื อง ความคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชาระดบักลาง
ที มีต่อบทบาทการปฏิบติังานของผูบ้งัคับบญัชาระดับล่างในโรงเรียนอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
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พลาสติก พบว่า ความคาดหวงัของบุคคลเป็นการตั�งขึ�นมาเพื อตอบสนองต่อความตอ้งการ ดงันั�น
ความตอ้งการเป็นสิ งที เกี ยวขอ้งกันแทบจะแยกไม่ออก เพราะถ้ามนุษยเ์กิดความตอ้งการแล้ว ความ
คาดหวงัก็จะตามมาแลว้การกระทาํพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย อยา่งไรก็ตามความตอ้งการของมนุษย์
เมื อได้รับการตอบสนองในระดบัที คนตอ้งการแล้วก็จะมีการคาดหวงัถึงในสิ งที อยู่สูงขึ�นไปอีก
ตามลาํดบั ซึ งแสดงใหเ้ห็นไดต้ามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์ที ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการขั�นต่าง ๆ 
ตามลาํดบัดงันี�  
 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
 2. ความตอ้งการความมั นคงปลอดภยั 
 3. ความตอ้งการความรักและการยอมรับ 
 4. ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ 
 5. ความตอ้งการที จะรู้และเขา้ใจตนเอง 
 ลาํดบัขั�นความตอ้งการของมนุษยแ์ละความคาดหวงั มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและเกี ยวขอ้ง
คือ ถา้ความคาดหวงัหรือความมุ่งหวงัของบุคคลไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการ
ในสิ งที สูงขึ�น จึงก่อใหเ้กิดความคาดหวงัในสิ งเหล่านั�นตามมาและจะมากขึ�นตามลาํดบั 
 พจนารถ ทองคาํเจริญ (2539 : 13) ไดว้ิจยัเรื อง สภาพความตอ้งการและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัทบวงมหาวิทยาลยั พบว่านโยบาย
ในการนาํอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการเรียนการสอนในระดบัภาควิชา  ส่วนใหญ่มีนโยบายที จะผลกัดนั
ให้คณะหรือสถาบนั มีการขยายหรือปรับปรุงทางด้านอุปกรณ์พื�นฐานให้พร้อมโดยเฉพาะคู่สายและ
ความเร็วในการสื อสาร และมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในหลกัสูตรวิชาต่าง ๆ 
ให้คน้หาทางอินเทอร์เน็ตด้วย  ปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนของ
อาจารยที์ พบมากคือ การสนบัสนุนจากสถาบนัยงัมีไม่มากพอ ทั�งในส่วนของการจดัสถานที  วสัดุ
อุปกรณ์ และบุคลากรที จะให้คาํแนะนาํ และไม่มีการจดัฝึกอบรมการใชห้รือมีอย่างไม่ทั วถึงทาํให้
ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ขาดทกัษะหรือแนวทางปฏิบติัที เหมาะสม ปัญหาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการ
เรียนการสอนที นิสิตนกัศึกษาพบมากคือ ผูเ้รียนบางคนยงัไม่มีเครื องคอมพิวเตอร์ส่วนตวัทาํให้ใช้
งานไดไ้ม่เตม็ที  
 กนกวรรณ จนัทร์สวา่ง (2545 : 24) ไดว้ิจยัเรื อง ความคิดเห็น ความพร้อมการยอมรับการเรียน
การสอนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัด
ทบวงมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี�  
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 1. อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาของรัฐสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส่วนมากมีความคิดเห็นด้านการรับรู้คุณลกัษณะและด้านประโยชน์ของการเรียนการสอน แบบ 
e-learning ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 2. อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาของรัฐสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส่วนมากมีความพร้อมดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณ ดา้นโครงสร้างพื�นฐานและอุปกรณ์ ดา้นความรู้
ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน และดา้นเนื�อหาหลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ สังกดัทบวงมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส่วนมากมีการยอมรับการเรียนการสอนผา่นสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4. ตวัแปรอิสระกบัการยอมรับการเรียนการสอนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
ขั�นการรับรู้ ขั�นการจูงใจ ขั�นการตดัสินใจ ขั�นการนาํไปใช้ และขั�นการยืนยนั มีสัดส่วนที แสดง
ความสัมพนัธ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.0, 90.6, 67.6, 62.1, และ 48.4 ตามลาํดบั 
 ทองสง่า  ผอ่งแผว้ (2548 : 7) ไดว้จิยัเรื อง ความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับการเรียน
การสอนแบบ e-Learning ของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่  
 1. อาจารยมี์ความรู้เกี ยวกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัดี/ใชง้านไดร้้อยละ 
49.5 โดยศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ร้อยละ 77.7 อบรมร้อยละ 14.6  เคยเขา้รับการอบรมเกี ยวกบัการเรียน 
การสอนแบบ e-Learning ร้อยละ 66.5 มีการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning ร้อยละ 32.5  
และไม่เคย ร้อยละ 67.5 เคยมีการสร้าง e-Learning  เพื อใชใ้นการเรียนการสอนร้อยละ 92.5 และ
รายวชิาที เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 1 รายวิชา ร้อยละ 38.9 และ 2 รายวิชาขึ�นไป ร้อยละ  
26.2 
 2. อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาสารคามมีความคิดเห็นเกี ยวกบัการเรียนการสอนแบบ 
e-Learning โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 3. อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาสารคามมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนแบบ 
e-Learning โดยรวมและรายดา้นบุคลากรและงบประมาณสนบัสนุนดา้นความรู้ ความสามารถและ
ดา้นเนื�อหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4. อาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคามยอมรับการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning  มี
การยอมรับอยูใ่นระดบัมากโดยรวมและรายดา้นขั�นจูงใจ ขั�นการตดัสินใจ ขั�นยืนยนัอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนขั�นการรับรู้ 
 5. อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาสารคามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น ยอมรับการจดั 
การเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 
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ระดบั  .05  ส่วนความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยรวมและรายดา้นมีความ
พร้อมไม่แตกต่างกนั 
 6. อาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคามที มีประสบการณ์การสอนและตาํแหน่งทางวิชาการ
ต่างกนัมีความคิดเห็น ยอมรับการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกนั 
 7. อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาสารคามที มีประสบการณ์การสอนต่างกนั มีความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยรวมและ 1 ดา้นคือ การรับรู้คุณลกัษณะไม่แตกต่างกนั  
ส่วนด้านความรู้ ความสามารถและเนื�อหาอาจารยที์ มีประสบการณ์สอน ตํ ากว่า 6 ปี กบั 6-12 ปี  
และ 13 ปีขึ�นไป  มีความพร้อมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 ส่วนรายคู่อื น
ไม่แตกต่างกนั 
 8. อาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคามที มีประสบการณ์การสอนต่างกนั ยอมรับการจดัการ
เรียนการสอนแบบ e-Learning โดยรวมและ 3 ดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนขั�นการรับรู้และการนาํไปใช ้ 
อาจารยที์ มีประสบการณ์สอน ตํ ากว่า 6 ปี กบั 6-12 ปี และ 13 ปีขึ�นไป มีการยอมรับแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 ส่วนรายคู่อื นไม่แตกต่าง 
 9. อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาสารคามที มีตาํแหน่งทางวิชาการต่างกนั มีความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยรวมและดา้นบุคลากรและงบประมาณแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 โดยอาจารยก์บัผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ มี
ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 
ระดบั .05  ส่วนดา้นความรู้ความสามารถของอาจารยแ์ละเนื�อหาไม่แตกต่างกนั 
 ธิวาลยั นาวี (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื องปัญหาในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที ดิน
ของสํานักงานเขตปทุมวนั ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาสําคญัในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที ดินของสํานักงานเขตปทุมวนัในด้านบุคลากร ได้แก่ การขาดบุคลากรที ชํานาญการทางด้าน
กฎหมาย  ขาดการอบรมก่อนการปฏิบติังาน บุคลากรบางส่วนยงัไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขาด
ความขยนัขนัแข็งในการทาํงาน ขาดความสํานึกและความกระตือรือร้นในการทาํงาน ในด้าน
งบประมาณ ไดแ้ก่ การรับจดัสรรงบประมาณมาน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ไม่มี
งบประมาณเพียงพอในการจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ที จาํเป็นในดา้นการบริหารการจดัการ ไดแ้ก่ การที 
ขั�นตอนในการวางแผนค่อนขา้งยาว ทาํให้ผูป้ฏิบตัิมีเวลาทาํงานน้อย ปัญหาในการชาํระภาษี
โรงเรือนและที ดินของประชาชน ในส่วนของปัญหาในขั�นตอนก่อนการชาํระภาษี ได้แก่ การที 
ประชาชนทั วไปจาํนวนมากไม่มีความรู้ทางดา้นภาษี ปัญหาในขั�นตอนการชาํระภาษี ไดแ้ก่ ขอ้มูล
การชาํระภาษีไม่ไดมี้การจดัเก็บไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ ทาํให้ผูเ้สียภาษีตอ้งกรอกแบบฟอร์มซํ� า
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เมื อมายื นชาํระภาษี ซึ งจะเกิดความล่าชา้และผดิพลาดไดใ้นกรณีที มีขอ้มูลจาํนวนมาก แนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการชาํระภาษีใหก้บัประชาชน ควรดาํเนินการให้ข่าวสารขอ้มูลโดยการประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนทราบถึงภาษีรายละเอียดที สําคัญของภาษีโรงเรือนและที ดิน ทาํความเข้าใจกับ
ประชาชนผูเ้สียภาษีว่า ภาษีที เสียไปจะยอ้นกลับคืนมาที เขาในรูปแบบใดบ้าง ลดอตัราภาษีให้
สําหรับผูช้าํระภาษีที ยื นชาํระภาษีตรงตามกาํหนดเวลาและต่อเนื อง การเพิ มอตัราภาษีในกรณีที มา
ยื นชาํระภาษีชา้กวา่กาํหนด รวมทั�งการดาํเนินมาตรการทางดา้นกฎหมาย 
 วไลรัตน์ สวสัดี (2546 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี การจดัเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม พบว่าประชาชนมีการพึงพอใจต่อการให้บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบล
หนองไผแ่กว้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี ยของความพึงพอใจในแต่ละดา้นเรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงันี�  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ในการใหบ้ริการ ค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.59  ดา้นความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.28 ด้านความสะดวกของสถานที ให้บริการ ค่าเฉลี ย
เท่ากบั 3.02 ด้านความซื อสัตยสุ์จริกในการให้บริการ ค่าเฉลี ยเท่ากบั 3.02 เมื อเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบลหนองไผ่แกว้ พบว่า 
สถานภาพผูเ้สียภาษี ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดม้ีผลต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชน
ในการใหบ้ริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบลหนองไผแ่กว้ ที ระดบันยัสําคญั .05 ส่วนเพศ ไม่มีผล
ต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบลหนองไผแ่กว้  
มาชาํระภาษี ในส่วนขอ้เสนอแนะที จะช่วยพฒันาและปรับปรุงการให้บริการเพื อให้ผูช้าํระภาษี
มีความพึงพอใจมากขึ�นคือ จดัสาํนกังานให้กวา้งขวางมีพื�นที ให้บริการมากขึ�นและจดัสิ งอาํนวย
ความสะดวกใหก้บัผูช้าํระภาษีอยา่งเพียงพอ เช่น นํ� าดื ม โต๊ะ เกา้อี�  ป้ายประชาสัมพนัธ์บอกขั�นตอน
การชาํระภาษี เป็นตน้ 
 คมสัน ชาญชยัวรวทิย ์(2542 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที มี
ต่อบริการสาธารณะดา้นการรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ที ศึกษาจากการสุ่มแบบแบ่งชั�น จาํนวน 379 คน พบวา่ความแตกต่างกนัตามชุมชนที อยูอ่าศยั ระดบั
การศึกษา และอาชีพ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจ แต่ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อ
บริการสาธารณะดา้นการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองศรีราชา อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ขอ้เสนอแนะว่า ควรเพิ มประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท หน้าที และ
ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีราชาและประชาชนเอง ในการร่วมมือกนัรักษาความสะอาด  
ซึ งควรดาํเนินการอย่างทั วถึง และมีความต่อเนื องและควรเพิ มวสัดุอุปกรณ์ และอาสาสมคัรในการ
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รณรงคก์ารรักษาความสะอาด โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และบริษทัห้างร้าน
เอกชนในเขตเทศบาล 
 พิเชษฐ เดชอุดมสิริกุล (2542 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการสํารวจถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
การใหบ้ริการดา้นเงินสดของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หลงัรื�อปรับระบบ : ศึกษากรณี เขตอาํเภอเมือง
จงัหวดัชลบุรี โดยมีตวัแปรอิสระ คือระดบัการศึกษา อายุ อาชีพ และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้  
พบวา่ระดบัการศึกษาของลูกคา้จะมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการดา้นเงินสดที แตกต่างกนั  
ส่วนอาย ุอาชีพ และระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการและยงัพบวา่
ลูกคา้ที มาใชบ้ริการของธนาคารมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ ามาก 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที เกี ยวขอ้ง สรุปไดว้่า ความตอ้งการและความพร้อม
ของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จันทบุรี) มีความสําคัญอย่างยิ ง เพราะช่วยลดขั�นตอน และย ังทําให้ผู ้ประกอบการได้รับความ
สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจในการกระทาํนั�น ๆ ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูป้ฏิบติังานการจดัเก็บ
รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จึงตอ้งการที จะศึกษาความตอ้งการและความพร้อม
ของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี) ซึ งผลของการวิจยัจะเป็นขอ้มูลในการบริหารงานการจดัเก็บภาษีเพื อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
       การศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความตอ้งการและความพร้อมในการชาํระภาษีของ
ผูป้ระกอบการผ่านระบบ E-Banking กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ซึ7 งผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขั�นตอนดงันี�  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื7องมือที7ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที7ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

       ประชากรที7ใช้ในการวิจัยครั� งนี�   จากสถิติทะเบียนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
จนัทบุรี ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั จาํนวน 150 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้
ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใชเ้ป็นเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต ์จาํนวน 21 คน ผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 
150  คน  
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที7ใช้ในการวิจยัในครั� งนี� ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั 
จ ํานวน ผู ้ประกอบการสถานค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใช้เป็นเชื� อเพลิงสําหรับรถยนต์ และ
ผูป้ระกอบการโรงแรม กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและ
มอร์แกน (เฉลิมพล ศรีหงส์. 2538 : 35) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 181 คน ประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั จาํนวน 85 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใช้
เป็นเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต ์จาํนวน 11 คน ผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 85  คน   
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

       เครื7องมือที7ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดงันี�  
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 ส่วนที� 1 คาํถามเกี7ยวกับข้อมูลทั7วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จาํนวนภาษีที7ต้องชําระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ ที7ตั� งสถาน
ประกอบการ   
 ส่วนที� 2 คาํถามเกี7ยวกบัความตอ้งการในการชาํระภาษีดา้นวิธีการจดัเก็บภาษี กบัด้าน
สถานที7ชาํระภาษี และความพร้อมในการชาํระภาษีดา้นระบบการจดัเก็บภาษี กบัดา้นกาํหนดเวลา
ในการชาํระภาษี เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 102) โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี�  
 5  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมมากที7สุด 

4  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมมาก 
3  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมปานกลาง  
2  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมนอ้ย     
1 หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมนอ้ยที7สุด 
ส่วนที�  3  เป็นคาํถามปลายเปิด เกี7ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูช้าํระภาษี 

ผา่นระบบ E-Banking  ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขียนขอ้เสนอแนะ 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื7องมือที7ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามลาํดบัขั�นตอน ดงันี�  
 1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา วารสาร และงานวจิยัที7เกี7ยวขอ้งเพื7อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามและปรึกษาอาจารยที์7ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื7อดาํเนินการ 
 2.   สร้างแบบสอบถามเกี7ยวกบัขอ้มูลทั7วไปของผูป้ระกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จาํนวนภาษีที7ต้องชําระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ ที7ตั� งสถาน
ประกอบการ 
 3. สร้างแบบสอบถามเกี7ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการ
ชาํระภาษีผ่านระบบ E - Banking ตามที7ไดศึ้กษาและนาํเสนอประธานและกรรมการที7ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื7อตรวจสอบและพิจารณาแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ7งขึ�น  จาํนวน 20 ขอ้  
 4. นาํแบบสอบถามที7ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื7อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2545 : 64 - 65) ซึ7 งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60 - 1.00  
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 5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแลว้จึงเสนอประธาน
และกรรมการที7ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั� นนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่ม
ทดลองที7เป็นผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั  ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใช้
เป็นเชื�อเพลิงสําหรับรถยนต ์ และผูป้ระกอบการโรงแรม ที7ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํ
แบบสอบถามมาวเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้โดยใชค่้าสัมประสิทธิc สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Peason’s Product Moment Correlation Coeffecient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ไดค้่าอาํนาจ
จาํแนกของแบบสอบถาม เท่ากบั  0.60 - 0.79 
 6. นําแบบสอบถามที7หาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิ เคราะห์หาค่าความเชื7 อมั7นของ
แบบสอบถามทั� งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิc แอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99) ไดค้่าความเชื7อมั7น เท่ากบั  0.82 
 7. นาํแบบสอบถามที7ผา่นการตรวจสอบความเชื7อมั7นแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที7กาํหนด
เพื7อนาํผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองให้กบั
กลุ่มตวัอยา่งพร้อมทั�งอธิบายและใหค้าํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม ซึ7 งจาํนวนแบบสอบถามที7
แจกไป จาํนวน 181 ฉบบั ได้รับกลับคืนมาจาํนวน 181 ฉบับ คิดเป็นแบบสอบถามที7สมบูรณ์
สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลได ้100 % ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ ตั�งแต่วนัที7 1 กรกฎาคม 2557 
ถึงวนัที7 31 กรกฎาคม 2557 รวม 1 เดือน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที7ไดรั้บคืนมาตรวจความสมบูรณ์ และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงันี�  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลทั7วไปของผูป้ระกอบการ  โดยการหาค่าร้อยละแลว้นาํเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี7ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการ
ชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) โดยการหาค่าเฉลี7ย 
และค่าเบี7ยงเบนมาตรฐานแลว้นาํค่าเฉลี7ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็น
ช่วงคะแนน ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
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  ค่าเฉลี7ย 4.51 - 5.00 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบัมากที7สุด 
  ค่าเฉลี7ย 3.51 - 4.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี7ย 2.51 - 3.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
      ค่าเฉลี7ย 1.51 - 2.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ย 
       ค่าเฉลี7ย 1.00 - 1.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ยที7สุด 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี)  จาํแนกตามเพศ และ
ที7ตั�งสถานประกอบการ โดยการทดสอบค่าที (t-test)  
 5. วเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น
ระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) จาํแนกตามอายุ ระดบั
การศึกษา จาํนวนภาษีที7ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื7อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการตรวจสอบความแตกต่างดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe ) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื-นฐาน 
 1. ค่าร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี7ย ( X� ) 

3. ค่าเบี7ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
 2. ค่าสัมประสิทธิc สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation  
Coefficient) 
 3. ค่าความเชื7อมั7นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิc แอลฟา (α - Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  1. การทดสอบค่าที (t-test) 
  2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื7อพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่าง
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
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บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวิจยัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์
ตามลาํดบั ดงันี7  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 X แทน ค่าคะแนนเฉลี:ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี:ยงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 t แทน ค่าสถิติที:ใชใ้นการทดสอบค่าที 
 F แทน ค่าสถิติที:ใชใ้นการแจกแจงแบบเอฟ 
 p แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ  
 SS แทน ค่า Sum of Squares 
 MS แทน ค่า Mean of Squares 
 df แทน ค่า Degrees of Freedom 
 p แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 * แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที:ระดบั .05  
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั7 งนี7   ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ ดงันี7       
 ตอนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั:วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที� 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี:ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการ
ในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี)  
 ตอนที� 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื:อเปรียบเทียบความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระ
ภาษีผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนภาษีที:ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 
ประเภทของสถานประกอบการ และที:ตั7งสถานประกอบการ  
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 ตอนที� 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื:อเปรียบเทียบความพร้อมของผูป้ระกอบการในการ
ชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา จาํนวนภาษีที:ตอ้งชาํระในแต่
ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ และที:ตั7งสถานประกอบการ  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั:วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนภาษี

ที:ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน ประเภทสถานประกอบการ และที:ตั7งสถานประกอบการ 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม 
             n = 181 

จาํนวนคน 
 

ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
100 

81 

 
55.20 
44.80 

รวม 181 100.00 
2. อาย ุ

20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
60 ปี ขึ7นไป 

 
17 
53 
40 
56 
15 

 
9.40 

29.30 
22.10 
30.90 

8.30 
รวม 181 100.00 

3. ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
อื:น ๆ ระบุ..... 

 
31 
45 
64 
13 
28 

 
17.10 
24.90 
35.40 

7.20 
15.50 

รวม 181 100.00 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม 
             n = 181 

จาํนวนคน 
 

ร้อยละ 
4. จาํนวนภาษีที:ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 

ไม่เกิน 1,000 บาท 
1,001 - 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 บาท ขึ7นไป 

100 
45 
22 
14 

55.20 
24.90 
12.20 

7.70 

รวม 181 100.00 
5.  สถานประกอบการคา้ปลีกนํ7ามนั 

สถานประกอบการโรงแรม 
สถานประกอบการคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที:ใชเ้ป็น 
เชื7อเพลิงสาํหรับรถยนต ์

 
85 
85 
11 

 
46.96 
46.96 

6.08 
รวม 181 100.00 

6. ที:ตั7งสถานประกอบการ 
ในเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี 
นอกเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี 

 
32 

149 

 
17.70 
82.30 

รวม 181 100.00 
 
 จากตาราง 1 แสดงวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 55.20 และเพศหญิง
ร้อยละ 44.80 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหวา่ง 51-60 ปี ร้อยละ 30.90 รองลงมาอายุ 31-40 ปี 
ร้อยละ 29.30 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 35.40 
รองลงมาระดบัการศึกษามธัยมศึกษา ร้อยละ 24.90 จาํนวนภาษีที:ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน ผูต้อบ
แบบสอบถามจะตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือนไม่เกิน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.20 ประเภท
สถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูต้อบแบบสอบถามจากสถานประกอบการคา้ปลีก
นํ7 ามนัและจากสถานประกอบการโรงแรมจาํนวนเท่า ๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 46.96 และเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามจากสถานประกอบการคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที:ใชเ้ป็นเชื7อเพลิงสําหรับรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 6.08  ที:ตั7งสถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามมีที:ตั7งสถานประกอบการส่วนมากอยู่
นอกเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี คิดเป็นร้อยละ 82.30 
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 ตอนที� 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี:ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการ
ในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี)  ดงัตาราง 2-5 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี:ยและส่วนเบี:ยงเบนมาตรฐานความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี

ผา่นระบบ  E-Banking ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 
 

ความตอ้งการในการชาํระภาษี 
ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 

n = 181                                                          

x� S.D. ระดบั 
1. มีการประชาสัมพนัธ์ถึงช่องทางการชาํระภาษีผา่นระบบ 

E-Banking  
4.39   .532 มาก 

2. เจา้หน้าที:จดัเก็บสามารถให้คาํแนะนาํวิธีใช้บริการและ
ตอบขอ้สงสัยในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking ได้
เป็นอยา่งดี 

4.34   .562 มาก 

3.ไดรั้บความสะดวกขึ7นจากการนาํเอาระบบ E-Banking มา
ใชใ้นการรับชาํระภาษี 

3.38  1.175 ปานกลาง 

4. อบจ.จันทบุรีสามารถจัดเก็บภาษีทุกประเภทได้อย่าง
ทั:วถึง 

4.36    .567 มาก 

5. ท่านใชบ้ริการชาํระภาษีผา่นระบบ E - Banking 3.27  1.298 ปานกลาง 
รวม 4.39    .376 มาก 

 
 จากตาราง 2 แสดงว่า วิธีการจดัเก็บภาษีผ่านระบบ E-Banking ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (x� = 4.39) เมื:อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ถึงช่องทางการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking (x� = 4.39) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรีสามารถจดัเก็บภาษีทุกประเภทได้อย่างทั:วถึง (x �= 4.36) เจ้าหน้าที:จดัเก็บสามารถให้
คาํแนะนาํวิธีใช้บริการและตอบขอ้สงสัยในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking ได้เป็นอย่างดี 
(x� = 4.34) 
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ตาราง 3  ค่าเฉลี:ยและส่วนเบี:ยงเบนมาตรฐานความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น
ระบบ E-Banking ดา้นสถานที:ชาํระภาษี 

 

ความตอ้งการในการชาํระภาษี 
ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 

n = 181                                                          

x� S.D. ระดบั 
1.  สถานที:จดัเก็บอยูไ่กลจากสถานประกอบการ  3.79 .882 มาก 
2.  สถานที:จดัเก็บภาษีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.02 .532 มาก 
3.  สถานที:จดัเก็บภาษีแสดงป้ายบอกตาํแหน่งชาํระภาษีไว้

อยา่งชดัเจน 
4.01 .527 มาก 

4.  มีกาํหนดวนัเวลาและสถานที:ในการชําระภาษีไวโ้ดย
ละเอียด 

4.06 .579 มาก 

5.  อบจ.จนัทบุรีไดเ้ปิดใหบ้ริการชาํระภาษีนอกสถานที: 2.98 1.238 ปานกลาง 
รวม 3.77 .309 มาก 

 
 จากตาราง 3 แสดงว่า สถานที:ชําระภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในภาพรวมอยู่ระดบัมาก(x=3.77)  เมื:อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบั คือ มีการกาํหนดวนัเวลาและ
สถานที:ในการชาํระภาษีไวโ้ดยละเอียด (x=4.06)   สถานที:จดัเก็บภาษีมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (x=4.02) และสถานที:จดัเก็บภาษีแสดงป้ายบอกตาํแหน่งชาํระภาษีไวอ้ยา่งชดัเจน (x=4.01) 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี:ยและส่วนเบี:ยงเบนมาตรฐานความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น

ระบบ E-Banking ดา้นระบบการจดัเก็บภาษี 
 

ความตอ้งการในการชาํระภาษี 
ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 

n = 181                                                          

x� S.D. ระดบั 
1.  มีขอ้บญัญติักาํหนดถึงอตัราภาษีแต่ละประเภทไวอ้ย่าง

ชดัเจน  
4.35 0.522 มาก 

2.  มีการประชาสัมพนัธ์เกี:ยวกบัรายละเอียดและระยะเวลา
ในการชาํระภาษี 

4.48 0.501 มาก 

3.  ภาษีทุกประเภทที: อบจ. จดัเก็บมีอตัราที:เหมาะสม 4.39 0.601 มาก 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

ความตอ้งการในการชาํระภาษี 
ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 

n = 181                                                          

x� S.D. ระดบั 
4.  อบจ. จนัทบุรี มีการแจง้ให้ผูป้ระกอบการไดรั้บทราบ

เมื:อนําเงินภาษี , ค่าธรรมเนียมที:จัดเก็บได้ไปดาํเนิน
กิจกรรม / โครงการอะไรบา้ง 

2.96 0.590 ปานกลาง 

5.  มีการจัดทําเอกสารให้ผูป้ระกอบการได้แสดงความ
คิดเห็นเพื:อนาํมาปรับปรุงการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

3.38 0.609 ปานกลาง 

รวม 3.91 0.049 มาก 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่า ระบบการจดัเก็บภาษีผ่านระบบ E-Banking ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ผูป้ระกอบการมีความพร้อมในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (x� = 3.91) เมื:อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ มีการ
ประชาสัมพนัธ์เกี:ยวกบัรายละเอียดและระยะเวลาในการชาํระภาษี (x� = 4.48) ภาษีทุกประเภทที: 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จดัเก็บมีอตัราที:เหมาะสม (x� = 4.39) และมีขอ้บญัญติักาํหนดถึงอตัรา
ภาษีแต่ละประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน (x� = 4.35) 
 
ตาราง 5  ค่าเฉลี:ยและส่วนเบี:ยงเบนมาตรฐานความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น

ระบบ E-Banking ดา้นกาํหนดเวลาในการชาํระภาษี 
 

ความตอ้งการในการชาํระภาษี 
ดา้นวธีิการจดัเก็บภาษี 

n = 181                                                          

x� S.D. ระดบั 
1.  ในการชําระภาษีแต่ละประเภทมีกาํหนดเวลาในการ

ชาํระที:เหมาะสม  
4.01 0.541 มาก 

2.  มีการจดัเจา้หนา้ที:บริการช่วงพกัเที:ยง 4.02 0.603 มาก 
3.  มีการเปิดใหบ้ริการรับชาํระภาษีนอกเวลาราชการ 1.70 0.575 นอ้ย 
4.  การออกใหบ้ริการนอกพื7นที:มีความเหมาะสม 2.92 1.084 ปานกลาง 
5.  การออกใหบ้ริการนอกพื7นที:มีระยะเวลาที:เหมาะสม 2.91 1.070 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.774 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5 แสดงวา่ กาํหนดเวลาในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ผูป้ระกอบการมีความพร้อมในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x� = 3.11) 
เมื:อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากและปานกลาง เรียงตามลาํดบัจากมาก
ไปหานอ้ย 3 ลาํดบั คือ มีการจดัเจา้หนา้ที:บริการช่วงพกัเที:ยง (x� = 4.02) ในการชาํระภาษีแต่ละประเภท
มีกาํหนดเวลาในการชาํระที:เหมาะสม (x� = 4.01) และการออกให้บริการนอกพื7นที:มีความทั:วถึง 
(x� = 2.92) 
 
 ตอนที� 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื:อเปรียบเทียบความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระ
ภาษีผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนภาษีที:ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 
ประเภทของสถานประกอบการ และที:ตั7งสถานประกอบการ ดงัตาราง 6-11 
 
ตาราง 6  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี:ยความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ 

E-Banking จาํแนกตามเพศของผูป้ระกอบการ 
 

เพศ n x� S.D. F p 
ชาย 
หญิง 

  100 
     81 

35.89 
35.91 

3.71 
4.50 

4.043 0.05 

รวม 181     

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 6  แสดงวา่ ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามเพศของผูป้ระกอบการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 7  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี:ยความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ 

E-Banking จาํแนกตามอายขุองผูป้ระกอบการ 
 

อาย ุ x� 20-30 ปี 3-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีขึ7นไป 
20-30 ปี 3.66 - 0.39 0.08 0.99 1.00 
31-40 ปี 3.90 - - 0.79 0.26 0.42 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

อาย ุ x� 20-30 ปี 3-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีขึ7นไป 
41-50 ปี 4.01 - - - 0.00* 0.10 
51-60 ปี 3.63 - - - - 1.00 
60 ปีขึ7นไป 3.66 - - - - - 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา่ ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามอายุของผูป้ระกอบการ พบวา่ ผูป้ระกอบการที:มีอายุ 20-30 ปี 3-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
และ 60 ปีขึ7นไป มีความตอ้งการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที:ระดบั .05 โดยผูป้ระกอบการที:มีอายุ 41-50 ปี มีความตอ้งการในการชาํระภาษีผา่นระบบ 
E-Banking มากกวา่ผูป้ระกอบการที:มีอาย ุ51-60 ปี  
 

ตาราง 8  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี:ยเป็นรายคู่ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการ
ชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการ 

 

ระดบัการศึกษา x� ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
อื:น ๆ
ระบุ 

ประถมศึกษา 3.55 - 0.29 0.01* 0.39 0.18 
มธัยมศึกษา 3.78 - - 0.70 0.99 0.99 
ปริญญาตรี 3.90 - - - 0.99 0.97 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.84 - - - - 1.00 
อื:น ๆ ระบุ 3.83 - - - - - 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการ พบวา่ ผูป้ระกอบการที:มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา 
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มธัยมศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอื:น ๆ  มีความตอ้งการในการชาํระภาษีผ่านระบบ 
E-Banking แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที:ระดบั .05 โดยผูป้ระกอบการที:มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีความตอ้งการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking มากกวา่ผูป้ระกอบการที:มีระดบั
การศึกษาประถมศึกษา  
 

ตาราง 9  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี:ยเป็นรายคู่ของความตอ้งการของผูป้ระกอบการใน
การชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking จาํแนกตามจาํนวนภาษีที:ชําระในแต่ละเดือนของ
ผูป้ระกอบการ 

 

จาํนวนภาษีที:ชาํระ
ในแต่ละเดือน 

 
x� 

ไม่เกิน 
1,000 บาท 

1,001- 5,000 
บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001
บาทขึ7นไป 

ไม่เกิน 1,000 บาท 3.70            -          0.00*                     0.98     0.02* 
1,001-5,000 บาท 3.97            -             -               0.23                     0.87 
5,001-10,000 บาท 3.74            -              -           -     0.14 
10,001 บาทขึ7นไป 4.07            -             -           -        - 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่ ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามจาํนวนภาษีที:ชาํระในแต่ละเดือน พบวา่ ผูป้ระกอบการที:ตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือนไม่เกิน 
1,000 บาท 1,001-5,000บาท 5,001-10,000 บาท และ 10,001 บาทขึ7นไป มีความตอ้งการในการชาํระ
ภาษีผา่นระบบ E-Banking แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที:ระดบั .05 โดยผูป้ระกอบการที:ตอ้ง
ชาํระภาษีในแต่ละเดือน 10,001.-บาทขึ7นไป มีความตอ้งการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
มากกว่าผูป้ระกอบการที:ตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือน 1,001-5,000 บาทและผูป้ระกอบการที:ตอ้ง
ชาํระภาษีในแต่ละเดือนไม่เกิน 1,000 บาท ผูป้ระกอบการที:ตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือน 1,001-
5,000 บาท มีความตอ้งการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking มากกวา่ผูป้ระกอบการที:ชาํระภาษี
ในแต่ละเดือนไม่เกิน 1,000 บาท  
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ตาราง 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่าน
ระบบ E-Banking จาํแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 

 

ประเภทของสถานประกอบการ df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

       2 
178 

  0.64 
34.74 

    0.32 
    0.19 

1.64 .19 

รวม 180 35.38    

 
*p <  .05 

 
 จากตาราง 10   แสดงว่า ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ 
E-Banking จาํแนกตามประเภทของสถานประกอบการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 

ตาราง 11  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี:ยความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตามที:ตั7งสถานประกอบการ 

 

ที:ตั7งสถานประกอบการ n x� S.D F p 
ในเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี 
นอกเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี 

     32 
149 

35.65 
35.95 

4.1337 
4.0791 

0.085 .77 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 11  แสดงว่า ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ 
E-Banking จาํแนกตามที:ตั7งสถานประกอบการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 ตอนที� 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื:อเปรียบเทียบความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระ
ภาษีผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนภาษีที:ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 
ประเภทของสถานประกอบการ และที:ตั7งสถานประกอบการ ดงัตาราง 12-17 
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ตาราง 12  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี:ยความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ 
E-Banking จาํแนกตามเพศของผูป้ระกอบการ 

 

เพศ n x� S.D F p 
ชาย 
หญิง 

100 
     81 

32.77 
32.16 

2.5580 
2.3881 

0.317 .57 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 12  แสดงวา่ ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามเพศของผูป้ระกอบการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 13  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี:ยความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่าน

ระบบ E -Banking จาํแนกตามอายขุองผูป้ระกอบการ 
 

อาย ุ x� 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีขึ7นไป 
20-30 ปี 3.40 - 0.88 0.19 1.00 0.85 
31-40 ปี 3.50 - - 0.41 0.56 0.99 
41-50 ปี 3.63 - - - 0.01* 0.90 
51-60 ปี 3.39 - - - - 0.65 
60 ปีขึ7นไป 3.53 - - - - - 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 13  แสดงวา่  ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามอายขุองผูป้ระกอบการ พบวา่ ผูป้ระกอบการที:มีอายุ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
และ 60 ปีขึ7นไป มีความพร้อมในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที:ระดบั .05 โดยผูป้ระกอบการที:มีอายุ 41-50 ปี มีความพร้อมในการชาํระภาษีผา่นระบบ 
E-Banking มากกวา่ผูป้ระกอบการที:มีอาย ุ51-60 ปี  
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ตาราง 14  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี:ยเป็นรายคู่ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการ
ชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการ 

 

ระดบัการศึกษา x� ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรี 
สูงกวา่ 

ปริญญาตรี 
อื:น ๆ
ระบุ 

ประถมศึกษา 3.36 - 0.90 0.02* 0.91 0.62 
มธัยมศึกษา 3.43 - - 0.16 0.99 0.96 
ปริญญาตรี 3.59 - - - 0.75 0.74 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.46 - - - - 0.99 
อื:น ๆ ระบุ 3.49 - - - - - 
 

*p < .05 
 

 จากตาราง 14  แสดงวา่  ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการที:มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอื:น ๆ  มีความพร้อมในการชาํระภาษีผ่านระบบ 
E-Banking แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที:ระดบั .05 โดยผูป้ระกอบการที:มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีความพร้อมในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking มากกว่าผูป้ระกอบการที:มีระดบั
การศึกษาประถมศึกษา  
 
ตาราง 15  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี:ยเป็นรายคู่ของความพร้อมของผูป้ระกอบการ

ในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตามจาํนวนภาษีที:ชาํระในแต่ละเดือน 
 

จาํนวนภาษีที:ชาํระ
ในแต่ละเดือน 

x� 
ไม่เกิน 

1,000 บาท 
1,001-5,000 

บาท 
5,001-10,000 

บาท 
10,001บาท

ขึ7นไป 
ไม่เกิน 1,000 บาท 3.44            -          0.98                     0.08     0.03* 
1,001-5,000 บาท 3.46            -             -               0.21                     0.08 
5,001-10,000 บาท 3.63            -              -           -     0.91 
10,001 บาทขึ7นไป 3.70            -             -           -        - 

 
*p < .05 
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 จากตาราง 15 แสดงวา่ ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามจาํนวนภาษีที:ชาํระในแต่ละเดือน พบวา่ ผูป้ระกอบการที:ตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือนไม่เกิน 
1,000 บาท 1,001-5,000 บาท 5,001-10,000 บาท และ 10,001 บาทขึ7นไป มีความพร้อมในการชาํระ
ภาษีผ่านระบบ E-Banking แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที:ระดบั .05 โดยผูป้ระกอบการที:
ตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือน 10,001 บาทขึ7นไป มีความพร้อมในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking 
มากกวา่ผูป้ระกอบการที:ตอ้งชาํระภาษีในแต่ละเดือน 1,001 บาท ไม่เกิน 1,000 บาท  

 
ตาราง 16  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ 

E-Banking จาํแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 
 

ประเภทของสถานประกอบการ df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

       2 
178 

  0.47 
34.91 

    0.23 
    0.25 

0.93 .39 

รวม 180 35.38    

 
*p <  .05 

 
 จากตาราง 16  แสดงวา่ ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามประเภทของสถานประกอบการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 17  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี:ยความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี

ผา่นระบบ E-Banking จาํแนกตามที:ตั7งสถานประกอบการ 
 

ที:ตั7งสถานประกอบการ n X S.D F p 
ในเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี 
นอกเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี 

 32 
149 

32.25 
32.55 

2.54 
2.49 

0.34 .55 

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 17 แสดงวา่ ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
จาํแนกตามที:ตั7งสถานประกอบการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรื�อง ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ  
E-Banking (กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) ผูว้จิยัขอนาํเสนอการสรุปผล อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงันี9  
 
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�ตั9งสถานประกอบการ  
 4. เพื�อเปรียบเทียบความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking 
จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนภาษีที�ต ้องชาํระในแต่ละเดือน ประเภทของ
สถานประกอบการ และที�ตั9งสถานประกอบการ  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั9 งนี9  จากสถิติทะเบียนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ9 ามนั จาํนวน 150 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซ
ปิโตรเลียมที�ใชเ้ป็นเชื9อเพลิงสาํหรับรถยนต ์จาํนวน 21 คน ผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 150  คน  
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัในครั9 งนี9ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ9 ามนั 
จาํนวน  ผู ้ประกอบการสถานค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที�ใช้เป็นเชื9 อเพลิงสําหรับรถยนต์ และ
ผูป้ระกอบการโรงแรม กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและ
มอร์แกน (เฉลิมพล  ศรีหงส์. 2538 : 35) ได้กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 181 คน ประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ9 ามนั จาํนวน 85 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที�ใช้
เป็นเชื9อเพลิงสาํหรับรถยนต ์จาํนวน 11 คน ผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 85  คน   
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 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

       เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั9 งนี9  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดงันี9  
 ส่วนที� 1 คาํถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จาํนวนภาษีที�ต้องชําระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ ที�ตั9 งสถาน
ประกอบการ   
 ส่วนที� 2 คาํถามเกี�ยวกบัความตอ้งการในการชาํระภาษีดา้นวิธีการจดัเก็บภาษี กบัด้าน
สถานที�ชาํระภาษี และความพร้อมในการชาํระภาษีดา้นระบบการจดัเก็บภาษี กบัดา้นกาํหนดเวลา
ในการชาํระภาษี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัเป็นคาํถามแบบมาตรา 
มี 5 ระดบั (Rating Scale)  ซึ� งมีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.79 และความเชื�อมั�นของ
เครื�องมือทั9งฉบบัเท่ากบั 0.82 
 ส่วนที�  3  เป็นคาํถามปลายเปิด เกี�ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูช้าํระภาษี 
ผา่นระบบ E-Banking  ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขียนขอ้เสนอแนะ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองให้กบั
กลุ่มตวัอยา่งพร้อมทั9งอธิบายและใหค้าํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม  ซึ� งจาํนวนแบบสอบถามที�
แจกไป จาํนวน 181 ฉบบั ได้รับกลับคืนมาจาํนวน 181 ฉบับ คิดเป็นแบบสอบถามที�สมบูรณ์
สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลได ้100 % ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ ตั9งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 
2557 ถึงวนัที� 31 กรกฎาคม 2557 รวม 1 เดือน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนมาตรวจความสมบูรณ์  และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงันี9  
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที� 1 เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูป้ระกอบการ  
โดยการหาค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระ
ภาษีผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) โดยการหาค่าเฉลี�ย 
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
  3. วเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น
ระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) จาํแนกตามเพศ และที�ตั9ง
สถานประกอบการ โดยการทดสอบค่าที (t-test)  
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 4. วิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) จาํแนกตามอายุ ระดบั
การศึกษา จาํนวนภาษีที�ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe ) 
และนาํเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผ่านระบบ 
E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) สรุปผลการวิจยัไดด้งันี9  
 1. ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ  E-Banking ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น  
 2. ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัจันทบุรี ด้านระบบการจัดเก็บภาษี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
กาํหนดเวลาในการชาํระภาษีในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3. ผลการเปรียบเทียบ ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระ
ภาษีผ่านระบบ E-Banking ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ ประเภทของ
สถานประกอบการ ที�ตั9 งสถานประกอบการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วน
ผูป้ระกอบการที�มีอายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนภาษีที�ชาํระในแต่ละเดือน มีความตอ้งการและ
ความพร้อมในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจยัในเรื�อง ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) ครั9 งนี9  สามารถอภิปราย
ผลไดด้งันี9  
 1. วิธีการจดัเก็บภาษีผ่านระบบ E-Banking ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะในเรื�อง การประชาสัมพนัธ์ถึง
ช่องทางการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีสามารถจดัเก็บ
ภาษีทุกประเภทไดอ้ย่างทั�วถึง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณี จิตรมาศฐาน (2551 : บทคดัย่อ) 
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ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการจดัเก็บรายได้ของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม 
อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ประชาชนผูที้�เสียภาษีมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั9 งนี9  อาจเนื�องมาจากมีการติดป้ายประกาศเชิญชวน ให้ทราบถึง
กาํหนดการเสียภาษี การแจง้กาํหนดการยื�นแบบภาษี และการจดัทาํแผ่นพบั แผ่นปลิว แจกเพื�อ
เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชน ผูเ้สียภาษี 
 2. สถานที�ชําระภาษีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ผูป้ระกอบการมีความ
ตอ้งการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะในเรื�อง มีการกาํหนดวนัเวลาและสถานที�ในการชาํระ
ภาษีไวโ้ดยละเอียด และสถานที�จดัเก็บภาษีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย แสดงป้ายบอกตาํแหน่ง
ชาํระภาษีไวอ้ย่างชดัเจน ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นารี นนัตติกุล (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารการจดัเก็บภาษี โดยศึกษาเฉพาะมิติดา้นความพึงพอใจต่อระบบการจดัเก็บ
ภาษี สาเหตุที�ทาํให้ประชาชนพึงพอใจ นั9นมาจากการมีสถานที�ภายในสํานกังานที�เพียงพอต่อผูม้า
รับบริการ  มีการจดันํ9าดื�มและมีความสะอาดสวยงาม มีโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร ห้องสุขา
เพียงพอต่อผูรั้บบริการ ตลอดจนความสะอาดสวยงามภายในสาํนกังาน 
 3. ระบบการจดัเก็บภาษีผา่นระบบ E-Banking ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
ผูป้ระกอบการมีความพร้อมในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะในเรื�องภาษีทุกประเภทที�องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีจดัเก็บมีอตัราที�เหมาะสม และมีขอ้บญัญติักาํหนดถึงอตัราภาษีแต่ละ
ประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร สินอาํพล (2553 : บทคดัยอ่) ศึกษาการ
เพิ�มประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าฬ่อ อาํเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิ จิตร พบว่าด้านอัตราภาษีประเภทภาษี ประชาชนผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที� อยู่ในระดบัมาก คือ อตัราภาษีที�กาํหนดไวมี้ความ
ชดัเจนและเหมาะสมดีอยูแ่ลว้  
 4. กาํหนดเวลาในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี ผูป้ระกอบการมีความพร้อมในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเฉพาะในเรื�องมีการจดั
เจา้หนา้ที�บริการช่วงพกัเที�ยง และในการชาํระภาษีแต่ละประเภทมีกาํหนดเวลาในการชาํระที�เหมาะสม 
ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงษศ์กัดิb  พิศสะอาด (2549 : บทคดัยอ่) ศึกษาคุณภาพในการให้บริการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบลท่าบุญมี กิ�งอาํเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการจดัเก็บภาษี อยู่ในระดบัปานกลาง โดยจดัให้มีเจา้หน้าที�
คอยให้บริการผูม้าชาํระภาษีตลอดเวลา พนักงานเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการจะตอ้งให้ความสําคญั
กบัผูช้าํระภาษีอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ใหก้ารบริการผูม้าติดต่อขอรับบริการดว้ยอธัยาศยัที�ดี 
มีหนา้ตายิ9มแยม้แจ่มใส สุภาพอ่อนโยน  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัในเรื�อง ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking  กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี9  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 จากการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ด้านวิธีการจดัเก็บภาษีและด้านสถานที�ชําระภาษี ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูป้ระกอบการมีความพร้อมในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระบบการจดัเก็บภาษีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้น
กาํหนดเวลาในการชาํระภาษี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะบางประการ
ที�ตอ้งเพิ�มเติมในการบริการ คือ ควรมีขอ้กาํหนดมาตรฐานการทาํงานของหน่วยงานและนโยบายที�
ชดัเจนในการยกระดบัคุณภาพในการบริการให้มีระดบัที�ดีมากขึ9น และเพื�อพฒันาระบบงานให้
มาตรฐานสากล เพื�อบริการประชาชนและเก็บภาษีทั�วถึง และเป็นธรรม   และเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีควรจดัให้มีการฝึกอบรมความรู้การปฏิบติังาน
ในหน้าที�แก่ผูรั้บผิดชอบในหน่วยงานอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง ให้สามารถให้บริการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั0งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ในแต่ละระดบัในการจดัเก็บภาษี 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ในการจดัเก็บภาษีอยา่งจริงจงั ทั9งดา้นนโยบายรัฐ ตวับทกฎหมาย การบริหารและการนาํไปปฏิบติั 
เพื�อที�จะทาํใหก้ารจดัเก็บภาษีทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที�สุดและทอ้งถิ�นสามารถพึ�งพาตนเองได ้
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  ดร.พรสวสัดิ�   ศิรศาตนนัท ์ อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
2.  ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ว ี สิงหาด รองคณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
3.  อาจารยณ์รงค ์ อนุพนัธ์ รองคณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
4. นางวนัดี  สาํเนียงลํ1า นกับริหารงานคลงั 7 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
5. นางสาวนฤมล  พร้อมพงศทร นกัวชิาการคลงั 7  
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๘๐ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

 ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  ดร.พรสวสัดิ   ศิรศาตนนัท ์

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางสาวรัตนา กระทอง นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ความตอ้งการและความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี)” โดยมี ดร.กลัยรัตน์  เจียมโฆษิต เป็นประธานที�ปรึกษา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํเริญ  
คงัคะศรี  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีLบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี  เห็นว่า
ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึLนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอแสดงความนบัถือ             

  
 (รองศาสตราจารยพ์อพนัธ์  สุทธิวฒันะ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๘๐ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

 ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ว ี สิงหาด 

สิ�งที�ส่งมาดว้ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ว ี สิงหาดย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวิจยัโดยยอ่ 
จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางสาวรัตนา กระทอง นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ความตอ้งการและความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี)” โดยมี ดร.กลัยรัตน์  เจียมโฆษิต เป็นประธานที�ปรึกษา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํเริญ  
คงัคะศรี  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีLบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี  เห็นว่า
ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึLนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอแสดงความนบัถือ             

                                               
 (รองศาสตราจารยพ์อพนัธ์  สุทธิวฒันะ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๘๐ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

 ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  อาจารยณ์รงค ์ อนุพนัธ์ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางสาวรัตนา กระทอง นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ความตอ้งการและความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี)” โดยมี ดร.กลัยรัตน์  เจียมโฆษิต เป็นประธานที�ปรึกษา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํเริญ  
คงัคะศรี  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีLบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี  เห็นว่า
ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึLนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอแสดงความนบัถือ             

                                                                                          
 (รองศาสตราจารยพ์อพนัธ์  สุทธิวฒันะ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๘๐ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

 ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  นางวนัดี  สาํเนียงลํ3า 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางสาวรัตนา กระทอง นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ความตอ้งการและความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี)” โดยมี ดร.กลัยรัตน์  เจียมโฆษิต เป็นประธานที�ปรึกษา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํเริญ  
คงัคะศรี  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีLบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี  เห็นว่า
ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึLนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอแสดงความนบัถือ             

                                                                                         
 (รองศาสตราจารยพ์อพนัธ์  สุทธิวฒันะ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๘๐ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

 ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  นางสาวนฤมล  พร้อมพงศทร 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางสาวรัตนา กระทอง นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ความตอ้งการและความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรี)” โดยมี ดร.กลัยรัตน์  เจียมโฆษิต เป็นประธานที�ปรึกษา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํเริญ  
คงัคะศรี  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีLบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี  เห็นว่า
ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึLนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอแสดงความนบัถือ             

  
 (รองศาสตราจารยพ์อพนัธ์  สุทธิวฒันะ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E – Banking  
        (กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) 
แบบสอบถามฉบบันี5 เป็นส่วนหนึ8งของการศึกษาหลกัสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี  
       แบบสอบถามฉบบันี5 มีทั5งสิ5น  3  ส่วนดงันี5  
       ส่วนที8 1  ขอ้มูลทั8วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
       ส่วนที8 2  ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking  
       ส่วนที8  3  ขอ้เสนอแนะ 

ส่วนที�  1  ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทาํเครื8องหมาย  �  หรือกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง 
1. เพศ 

        (       )  ชาย      (       )  หญิง 
2. อาย ุ

       (       )   20   -  30 ปี     (       )  31   -  40 ปี 
(       )  41   -  50 ปี     (       )  51   - 60 ปี 
(       )  60 ปี ขึ5นไป 

3. ระดบัการศึกษา 

(       )  ประถมศึกษา     (       )  มธัยมศึกษา 
(       )  ปริญญาตรี     (       )  สูงกวา่ปริญญาตรี 
(       )  อื8นๆระบุ.............................. 

4. จาํนวนภาษีที8ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 

(       )  ไม่เกิน 1,000 บาท    (       )  1,001 บาท  - 5,000.-บาท 
(       )  5,001 บาท - 10,000.-บาท   (       )  10,001 บาท ขึ5นไป 

5. ประเภทของสถานประกอบการ 

(       )  สถานประกอบการคา้ปลีกนํ5ามนั  (       )  สถานประกอบการโรงแรม 
(       )  สถานประกอบการคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที8ใชเ้ป็นเชื5อเพลิงสาํหรับรถยนต ์

6. ที8ตั5งสถานประกอบการ 

        (       )  ในเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี   (       )  นอกเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี 



82 
 

ส่วนที� 2 ความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E – Banking  
              กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
ขอใหท้่านไดโ้ปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้  แลว้พิจารณาวา่ในแต่ละขอ้ท่านมีความเห็นอยา่งไร โดย
ใหท้าํเครื8องหมาย  �  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 
 

 

ความต้องการในการชําระภาษี 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที8สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที8สุด 

ด้านวธีิการจัดเกบ็ภาษี 
1.  มีการประชาสัมพนัธ์ถึงช่องทางการชาํระภาษี

ผา่นระบบ E-Banking 

     

2.  เจา้หนา้ที8จดัเก็บสามารถใหค้าํแนะนาํวธีิใช้
บริการ และตอบขอ้สงสัยในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

3.  ไดรั้บความสะดวกขึ5นจากการนาํเอาระบบ     
E-Banking มาใชใ้นการรับชาํระภาษี 

     

4.  อบจ. จนัทบุรี สามารถจดัเก็บภาษีทุกประเภท
ไดอ้ยา่งทั8วถึง 

     

5.  ท่านใชบ้ริการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking      
ด้านสถานที�ชําระภาษี 

  6.  สถานที8จดัเก็บอยูไ่กลจากสถานประกอบการ 
     

 7.  สถานที8จดัเก็บภาษีมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

     

  8.  สถานที8จดัเก็บภาษีแสดงป้ายบอกตาํแหน่ง
ชาํระภาษีไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

  9.  มีการกาํหนดวนัเวลาและสถานที8ในการ
ชาํระภาษีไวโ้ดยละเอียด 

     

10.  อบจ.จนัทบุรีไดเ้ปิดใหบ้ริการชาํระภาษีนอก
สถานที8 
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ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ความต้องการในการชําระภาษี 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที8สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที8สุด 

11.  มีขอ้บญัญติักาํหนดถึงอตัราภาษีแต่ละ
ประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

12.  มีการประชาสัมพนัธ์เกี8ยวกบัรายละเอียดและ
ระยะเวลาในการชาํระภาษี 

     

13.  ภาษีทุกประเภทที8 อบจ. จดัเก็บมีอตัราที8
เหมาะสม 

     

14.  อบจ. จนัทบุรีมีการแจง้ใหผู้ป้ระกอบการ
ไดรั้บทราบ เมื8อนาํเงินภาษีฯ , ค่าธรรมเนียม  
ที8จดัเก็บไดไ้ปดาํเนินกิจกรรม/โครงการ
อะไรบา้ง 

     

15.  มีการจดัทาํเอกสารใหผู้ป้ระกอบการได้
แสดงความคิดเห็นเพื8อนาํมาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

     

ด้านกาํหนดเวลาในการชําระภาษี 

16.  ในการชาํระภาษีแต่ละประเภทมีกาํหนดเวลา
ในการชาํระที8เหมาะสม 

     

17.  มีการจดัเจา้หนา้ที8บริการช่วงพกัเที8ยง      
18.  มีการเปิดใหบ้ริการรับชาํระภาษีนอกเวลา

ราชการ 
     

19.  การออกใหบ้ริการนอกพื5นที8มีความทั8วถึง      
20.  การออกใหบ้ริการนอกพื5นที8  มีระยะเวลาที8

เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 18  ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครื�องมือ  ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญเรื�อง
ความต้องการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชําระภาษีผ่านระบบ E-Banking 
(กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) 

 

ขอ้ 

ความตอ้งการและความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น
ระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี)  

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 

 ความต้องการในการชําระภาษี 

 ด้านวิธีการจัดเกบ็ภาษ ี

        

1 มีการประชาสัมพนัธ์ถึงช่องทางการชาํระ
ภาษีผา่นระบบ E – Banking 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

2 เจ้าหน้าที�จ ัดเก็บสามารถให้คาํแนะนํา
วิธีใช้บริการและตอบข้อสงสัยในการ
ชาํระภาษีผา่นระบบ E – Banking ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
3 ได้รับความสะดวกขึH นจากการนําเอา

ระบบ E – Banking มาใชใ้นการรับชาํระ
ภาษี 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+5 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
4 อบจ. จันทบุรีสามารถจัดเก็บภาษีทุก

ประเภทไดอ้ยา่งทั�วถึง 
 

0 
 

+1 
 

-1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

.60 
 

ใชไ้ด ้
5 ท่านใชบ้ริการชาํระภาษีผา่นระบบ  

E – Banking  

ด้านสถานที!ชําระภาษี 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
.80 

 
ใชไ้ด ้

6 ส ถ า น ที� จั ด เ ก็ บ อ ยู่ ไ ก ล จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ 

 
0 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
.60 

 
ใชไ้ด ้

7 สถานที�จัดเก็บภาษีมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้
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ตาราง 18  (ต่อ) 
 

ขอ้ 

ความตอ้งการและความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น
ระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 

8 ส ถ า น ที� จัด เ ก็ บ ภ า ษี แ ส ด ง ป้ า ย บ อ ก
ตาํแหน่งชาํระภาษีไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

9 มีการกาํหนดวนัเวลาและสถานที�ในการ
ชาํระภาษีไวโ้ดยละเอียด 

 
-1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
.60 

 
ใชไ้ด ้

10 อบจ.จนัทบุรีได้เปิดให้บริการชาํระภาษี
นอกสถานที� 

ความพร้อมในการชําระภาษี 

ด้านระบบการจัดเกบ็ภาษ ี

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

11 มีข้อบัญญัติกําหนดถึงอัตราภาษีแต่ละ
ประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
.80 

 
ใชไ้ด ้

12     มีการประชาสัมพนัธ์เกี�ยวกบัรายละเอียด
และระยะเวลาในการชาํระภาษี 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
.80 

 
ใชไ้ด ้

13 ภาษีทุกประเภทที� อบจ. จดัเก็บมีอตัราที�
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+4 

 
.80 

 
ใชไ้ด ้

 14 อบจ. จนัทบุรีมีการแจง้ให้ผูป้ระกอบการ
ไดรั้บทราบเมื�อนาํเงินภาษี,ค่าธรรมเนียม 
ที�จดัเก็บได้ไปดาํเนินกิจกรรม/โครงการ
อะไรบา้ง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

-1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+4 

 
 
 

.80 

 
 
 

ใชไ้ด ้
15 มีการจดัทาํเอกสารให้ผูป้ระกอบการได้

แสดงความคิดเห็นเพื�อนาํมาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

-1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+4 

 
 

.80 

 
 

ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นแบบสอบถาม 
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ตาราง 19  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามความตอ้งการและความ

พร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) 

 

ดา้น ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

วธีิการจดัเก็บภาษี 1 .79 

 2 .60 

 3 .69 

 4 .75 

 5 .68 

ดา้นสถานที�ชาํระภาษี 1 .62 

 2 .76 

 3 .75 

 4 .79 

 5 .74 

ดา้นระบบการจดัเก็บภาษี 1 .71 

 2 .71 

 3 .71 

 4 .69 

 5 .71 

ดา้นกาํหนดเวลาในการชาํระภาษี 1 .76 

 2 .79 

 3 .68 

 4 .69 

 5 .62 

.                                                                                                                                                      . 

   

 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการ

ในการชาํระภาษีผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี)  เท่ากบั .82 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
  

ชื�อ – ชื�อสกุล         นางสาวรัตนา  กระทอง 

วนั เดือน ปีเกดิ         6  มิถุนายน 2514 

สถานที�เกดิ         อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน        บา้นเลขที& 31/8 หมู่ที& 6 ตาํบลอ่างคีรี อาํเภอมะขาม    

          จงัหวดัจนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานในปัจจุบัน       นกัวชิาการคลงั 6ว       

สถานที�ทาํงานในปัจจุบัน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2528 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2532 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2537 อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ 

  สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี 

 พ.ศ. 2539 ศิลปศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

  สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี 

 พ.ศ. 2558 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บ.ธบ.  

          (การบริหารธุรกิจ) มหาวทิยลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 


