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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 ้
 

 




