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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. 

 

 




