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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 




