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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ทัศนคติดานความรูความเขาใจในการชําระภาษี (2) ทัศนคติ

ดานข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี และ (3) ความสัมพันธระหวางทัศนคติดานความรูความเขาใจในการชําระภาษี

และทัศนคติดานข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี กับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม กับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

และสถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  

ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระภาษี 

ของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระที่แตกตางกัน สวนเพศและสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระ

ภาษีที่ไมแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ ควรศึกษาตอยอดหาแนวทางในการรับมือผูที่ไมมาชําระภาษีใหถูกตองตามกฎหมายและใช

ระบบการตรวจสอบการหนีภาษีที่เปนระบบและเชื่อถือได เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเทาเทียมกันในกลุม

ผูประกอบการที่มาชําระภาษีอยางถูกกฎหมาย 

 

คําสําคัญ : ทัศนคติดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาษี, ทัศนคติดานขั้นตอนและวิธีการชําระภาษี, 

ทัศนคติในชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

 

ABSTRACT 
This research is aimed to study (1) attitude on the knowledge and understanding of tax 

payment, (2) attitude on the procedure and method of tax payment, and (3) the relationship 
between attitude on knowledge and understanding, and attitude on procedure and method of 
tax payment and attitude of independent online business entrepreneur in Taling Chan case 
study. The questionnaires are used to collect data from 400 samples. The descriptive 
statistical data include percentage, mean, and standard deviation. The data are also analyzed 
by using One-Way ANOVA and Pearson product-moment correlation coefficient. 
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The results revealed that the differences on age, education, and monthly income 
have a difference on attitude toward tax payment of independent online business 
entrepreneur. Meanwhile, the differences on sex and marital status have no difference on 
attitude toward tax payment. 

Suggestions should be further researched, finding ways to handle those who do not 
pay tax legally, and using a systematic and reliable tax collection system. In order to ensure 
fairness and equality among entrepreneurs that pay taxes legally 

 
Keywords : Attitude on knowledge and understanding of tax payment, attitude on 

procedure and method of tax payment, attitude toward tax payment of 
independent online business entrepreneur 

 

บทนํา 

ปจจุบันอินเทอรเน็ตและนวัตกรรมตาง ๆ เขามามีบทบาทกับชีวิตคนเรามากข้ึน รวมไปถึงการซื้อขาย

สินคา การขายสนิคาออนไลน โดยการใชสื่อในการเปนพื้นที่ขายทําใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายเปนอีกหนทางหนึ่งใน

การหารายไดที่งาย ไมจําเปนตองมีสํานักงาน ไมตองมีพนักงาน ใชตนทุนต่ํา ขายสินคาไดทุกเวลา สามารถทําเปน

อาชีพเสริมจากรายไดประจํา หรือเสริมรานคาที่มีอยูแลว ปจจุบันมีการพัฒนาโดยผูใหบริการทางอินเทอรเน็ตเปน

อันมาก จาก Social Media ไมวาจะเปน Facebook หรือ Google หรือ Line หรือ Instagram ซึ่งอาจเปนการ

ขายแบบไมมีเว็บไซต ไปจนถึงพัฒนาเว็บไซตของตนเองเพื่อขายสินคาออนไลนใหเปนกิจลักษณะ ซึ่งปจจุบันคนให

ความสนใจกับการช็อปปงสนิคาออนไลนกันเปนสวนใหญ สงผลใหการคาออนไลนเติบโตปละ 8 เปอรเซ็น สวนทาง

กับการขายสินคาหนารานที่ไดรับความนิยมลดลง (ไทยรัฐออนไลน, 2561) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร วาดวยการชําระเงินภาษีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 

สถาบันการเงินตองสงรายงานธุรกรรมคร้ังแรกภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีผลบังคับใชกับ รานคาออนไลน 

พอคาแมคา มนุษยเงินเดือน อาชีพรับจาง บริษัท-หางรานตาง ๆ รวมถึงผูที่มีรายไดอ่ืน ๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคลที่ไมไดมีการยื่นภาษีอยางถูกตอง โดยเฉพาะผูที่รับโอนเงินผานระบบออนไลนเกิน 3,000 คร้ังตอป หรือผูที่รับ

โอนชําระสินคาดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทุกบัญชีตั้งแต 400 คร้ังและมียอดเงินรวมกันตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป

ขอมูลธุรกรรมออนไลนทั้ง 2 กลุมจะถูกสงไปเขาศูนยขอมูลกลาง หรือ “บิ๊กดาตา” ของกรมสรรพากรเพื่อที่จะนํา

ขอมูลไปตรวจสอบการชําระภาษี หรือเพื่อเรียกเก็บภาษีจากผูขายสินคาออนไลนตอไป (สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 

2561) และตองทําความเขาใจ 

ผูขายที่มีฐานะเปนบุคคลธรรมดามีภาษีอากรที่เก่ียวของ เร่ิมจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การขายสินคา

ออนไลน เขาลักษณะเปนการขายสินคาในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ จึงอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 

77/2 (1) แหงประมวลรัษฎากร โดยตองนํารายไดซึ่งเปนคาตอบแทนที่ไดรับมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี

เพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคา เวนแตจะไดรับชําระราคากอนการสงมอบสินคา               

ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนที่มีรายไดจากการขายสินคาออนไลนมีหนาที่ตองยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มเปนรายเดือนภาษี ไมวาจะมีรายไดจากการประกอบกิจการหรือไมก็ตาม 
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ปจจุบันมีผูเสียภาษีจํานวนมากมีทัศนคติดานลบกับเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงเจาหนาที่ สรรพากรดวย 

เนื่องจากอาจมีเจาหนาที่บางคนใชอํานาจเรียกเก็บภาษีในทางที่ผิด เชน การไมเต็มใจหรือไมกระตือรือรนทํางาน 

ของเจาหนาที่ การพูดจา การชวยเหลืออยางเต็มใจ การมีความรูอยางเหมาะสม การใหความเสมอภาคและเปน

ธรรมตอผูที่มาชําระภาษี เจาหนาที่ใหคําแนะนําในการแกปญหาตาง ๆ และใหบริการขอมูลอยางถูกตองและสวน

ใหญคิดวาระบบภาษีซับซอน ยุงยากและมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑลดหยอนเกือบทุกป ระดับความคาดหวังที่มีไม

วาจะเปนข้ันตอนระบบ ความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม การไมคดโกงหรือเอาเปรียบผูเสียภาษีหรือผูเสียภาษีทําให

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไมถูกตอง โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย ซึ่งไมมีเวลาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

เก่ียวกับภาษีอากร ปจจุบันปญหาที่พบมากก็คือมีการประกอบกิจการแตไมมาติดตอสํานักงานสรรพากรเมื่อเร่ิม

ประกอบการ สวนใหญเจาหนาที่สํารวจของสํานักงาน สรรพากรจะเปนผูออกตรวจและพบเห็นการประกอบการจึง

ไดแนะนําผูประกอบการที่เร่ิม ประกอบการดังกลาวเขาสูระบบภาษีอากร (ขวัญใจ ชางเกวียน 2552) 

ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน อิสระ                     

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษาเปนแนวทางสําหรับทัศนคติการชําระภาษีของ 

ผูประกอบธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผูมีหนาที่เสียภาษีตองเสียคาปรับ

เนื่องจากชําระเงินลาชากวากําหนด การจัดเก็บไมเปนไปตามประมาณการ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข

การชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

 

วัตถุประสงค 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ             

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติดานข้ันตอนและวิธีการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต

กรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

1.1 เพศที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

1.2 อายุที่ที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 
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1.3 สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอระดบัทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

1.5 รายไดที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

2. ทัศนคติดานความรูและความเขาใจเก่ียวกับภาษีมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของ

ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

3. ทัศนคติดานข้ันตอนและวิธกีารชําระภาษีมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการ

ธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดและตัวแปรในการศึกษา 

     ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ  

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตัวอยางคร้ังนี้ จากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดจากการ

กําหนดสัดสวนขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งมาจากการใชสูตรของ Cochran, W.G. (1953). ที่ระดับ ความเชื่อมั่น      

รอยละ 95 ยอมใหคาดเคลื่อนรอยละ 5 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

1. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี 

2. ทัศนคติดานข้ันตอนและวธิีการชําระภาษ ี

ทัศนคติตอการชําระภาษีของ

ผูประกอบการธุรกจิออนไลนอิสระ  

ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน 

กรุงเทพมหานคร 
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  n =  
P(1-P)Z2

E2  

โดย  n  = จํานวนของกลุมตัวอยางที่ตองการ 

  P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม 0.50 

Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับ 

ความเชื่อมั่นรอยละ95 (ระดับ 0.05) 

  E = คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดข้ึน 0.05 

แทนคา n = 
(0.05)(1-5)(1.96)

2

0.052  

    = 384.16 

 ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ ผูวิจัยจึงกําหนดการเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางจํานวน 400 คนเพื่อความเชื่อมั่นที่สูงข้ึน  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเคร่ืองมือที่ใช ในงานวิจัยเปน

แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด การศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวของ และ

เว็บไซตอ่ืน ๆ ที่ใชเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งแบงเปนแบบถาม ประกอบไป

ดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจยัทางประชากรศาสตรหรือขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

5 ขอและมีมาตรวัดขอมูล ไดแก 

1. เพศ   มาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 

2. อายุ   มาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal) 

3. สถานภาพ  มาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 

4. ระดับการศึกษา  มาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) 

5. รายไดตอเดือน   มาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทัศนคติที่สงผลตอการชําระภาษี โดยใชระดับวัดขอมูลประเภทอัตร

ภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ โดย  

คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด  

คะแนน 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

คะแนน 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
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ดังนั้นเกณฑในการประเมินผล และการแปลผลคาเฉลี่ยในสวนของการวิจัยเชิงพรรณนา มีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต

กรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใชระดับวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความ

คิดเห็นเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ โดย  

คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด  

คะแนน 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

คะแนน 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

ดังนั้นเกณฑในการประเมินผลและการแปลผลคาเฉลี่ยในสวนของการวิจัยเชิงพรรณนา มีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางโดยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาจะใชการสุม คือ สุมแบบตามสะดวก (การสุมแบบตามความสะดวก คือ การสุม

ตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน คัดเลือกหนวยตัวอยางโดยยึดหลักความสะดวกเปนสําคัญ) 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล จะจัดเก็บขอมูลจากทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวของ เอกสารงานวิจัยตาง ๆ เพื่อใช

ประกอบกับการทํางานวิจัยในคร้ังนี ้

3. การประมวลผลขอมูลจะใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําตอบ เพื่อนําไปลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อตอบ

วัตถุประสงคและพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งไวและนําเสนอโดยใชสถิติ ดังนี้  
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 1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร ดวยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับ

ลักษณะสวนบุคคล 

2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต

กรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดวยคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใน

การแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร 

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อหาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการ

ธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หากพบความแตกตาง ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบ

เปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Singificant Difference) วิเคราะหหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

ประสิทธิภาพการ 

ชําระภาษีของผูประกอบ 

การธุรกิจออนไลน 

ชาย (n = 131) หญิง (n = 269) 
t Sig. 

คา x� คา S.D. คา x� คา S.D. 

3.38 0.40 3.31 0.40 1.535 0.126 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน 

มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร           

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาเพศชาย มีทัศนคติตอการชําระภาษีของ

ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (คา x�=3.38, S.D.=0.40) 

และเพศหญิง มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (คา x�=3.31, S.D.=0.40) 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน จําแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2.190 5 0.438 2.837 0.016* 

ภายในกลุม 60.840 394 0.154   

   รวม 63.030 399    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 2 จากการเปรียบเทียบระดับระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน           

มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกัน จึงทําการ

ทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant 

Difference (LSD) ไดผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ ดวยวิธี LSD 

อายุ 𝐱𝐱� 

ต่ํากวา20 

ป 
20-25 ป 26-30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 

3.58 3.42 3.32 3.25 3.27 3.35 

ต่ํากวา20 ป 3.58 
  

-0.258* -0.333* -0.316* 
 

20-25 ป 3.42 
   

-0.172* -0.155* 
 

26-30 ป 3.32 
      

31-35 ป 3.25 
      

36-40 ป 3.27 
      

40 ปข้ึนไป 3.35 
      

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน กับระดับทัศนคติตอ

การชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดวยวิธี (LSD) 

พบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน 5 คู ที่มีระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต

กรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมตัวอยางที่มีอายุ

ต่ํากวา 20 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 26-30 ป กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 20 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 31-35 ป 

กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 20 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 36-40 ป กลุมตัวอยางที่มีอายุ 20-25 ป กับกลุมตัวอยาง

ที่มีอายุ 31-35 ป และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 20-25 ป กับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 36-40 ป 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.882 2.00 0.44 2.818 0.061 

ภายในกลุม 62.148 397.00 0.16   

   รวม 63.030 399.00    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 จากการเปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพแตกตางกัน มี

ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.979 4.00 0.50 3.201 0.013* 

ภายในกลุม 61.051 395.00 0.16   

    รวม 63.030 399.00    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 5 จากการเปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตาง

กัน จึงทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ไดผลดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา ดวยวิธี LSD 

         ระดับการศึกษา 𝐱𝐱� 
(1) (2) (3) (4) (5) 

3.55 3.44 3.34 3.16 3.53 

(1) ต่ํากวามัธยมศึกษา 3.55      

(2) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 3.44    -0.270*  

(3) ปริญญาตรี 3.34    -0.179*  

(4) ปริญญาโท 3.16      

(5) ปริญญาเอก 3.53      

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน กับระดับ

ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดวยวิธ ี

(LSD) พบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน 2 คู ที่มีระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมตัวอยางที่
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มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. กับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และกลุมตัวอยางที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท 

 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.354 3.00 0.45 2.897 0.035* 

ภายในกลุม 61.676 396.00 0.16   

   รวม 63.030 399.00    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 7 จากการเปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนแตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตาง

กัน จึงทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) ไดผลดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนดวยวิธี LSD 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 𝐱𝐱� 
(1) (2) (3) (4) 

3.46 3.38 3.31 3.23 

(1) ต่ํากวา 10,000 บาท 3.46 
   

-0.233* 

(2) 10,001-20,000 บาท 3.38 
   

-0.152* 

(3) 20,001-30,000 บาท 3.31 
    

(4) มากกวา 30,000 บาท 3.23 
    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน กับ

ระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ดวยวิธี (LSD) พบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน 2 คู ที่มีระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 

กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท กับกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ย มากกวา 30,000 บาท 

และกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท กับกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 

30,000 บาท 
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ตารางที่ 9 แสดงคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติดานความรูเกี่ยวกับภาษีมีความสัมพันธตอทัศนคติตอการชําระ

ภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation (r) Sig. 

ทัศนคติดานความรูและ 

ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี -0.148 0.003** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 9 พบวา ทัศนคติดานความรูเก่ียวกับภาษีมีความสัมพันธตอทัศนคติตอการชําระภาษีของ

ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับ

ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา (r) เทากับ -0.148 

 

ตารางที่ 10 แสดงคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติดานขั้นตอนและวิธีการชําระภาษีมีความสัมพันธตอทัศนคติตอ

การชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation (r) Sig. 

ทัศนคติดานขั้นตอนและวิธีการชำระภาษ ี -0.111* 0.026 

 จากตารางที่ 10 พบวา ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษา

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธมีคา (r) เทากับ -0.111 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเร่ืองทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษา

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัย สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเขาใจการกรอกแบบในการยื่นนําสงภาษีที่เก่ียวของกับตัวเองและไมทราบวันที่

กรมสรรพากรกําหนดใหชําระในระดับมากที่สุด แตในดานไมมีความรูเก่ียวกับวิธีการคํานวณภาษีที่จะตองนําสง

กรมสรรพากร กลับพบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในระดับนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนฤมล 

กันทะอุโมงค (2561) ไดทําการศึกษาเร่ืองความเขาใจและความตองการของผูมีเงินไดในจังหวัดลําพูนตอสิทธิ

ประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ
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ประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด เชนกัน โดยกอนที่จะชําระภาษีจะใหเจาหนาที่

กรมสรรพากรเปนผูคํานวณและกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีให นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนันทพร เกตุคราม 

(2552) ไดศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจในหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรของผูทําบัญชีในจังหวัด

พิษณุโลก พบวาผูทําบัญชีสวนใหญมีการบันทึกรายการเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เนื่องจากการนําสงภาษีลาชามากที่สุด 

2. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการชําระภาษีในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเขาใจถึงข้ันตอนในการจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มมีความยุงยากในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นวา Web Site ของกรมสรรพากรยังมีปญหาตอ

การการใชงานอยูบาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ ผลาหาญ (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอินเตอรเน็ตของผูประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบพึงพอใจกับการใชบริการยื่นแบบชําระ

ภาษีผานทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด เนื่องจากสามารถลดคาใชจายในการยื่นแบบแสดงและยังไดรับสิทธิในการ

พิจารณาคืนเงินภาษีเร็ว มีความสะดวกรวดเร็วกวาการไปยื่นภาษีที่สํานักงานสรรพากร แตในขณะเดียวกันพบวา

การยื่นแบบผานอินเทอรเน็ตนั้น มีความยุงยากเกินไป บางคนไมคิดวาจะสามารถลดคาใชจายในการยื่นแบบฯ ได

และหากขาดความรูและความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการชําระภาษีมูลคาเพิ่มผานอินเทอรเน็ตแลวจะทําใหเกิดความ

ยุงยากกวาเดิม  

3. ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระในภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการเสียภาษี และทราบวาการเสียภาษีเปน

หนาที่ของผูประกอบการที่จะตองชําระภาษีอยางถูกกฎหมายโดยไมมีการหลีกเลี่ยง แตในดานการใหความรวมมือ

กับการเสียภาษีโดยสมัครใจ กลับพบวา กลุมตัวอยางมีความสมัครใจในระดับปานกลางเทานั้น ทั้งยังเห็นวาการ

ชําระภาษีมีความเปนธรรมตอกิจการในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขนิษฐา นิลรัตนานนท (2555)          

ไดทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจเก่ียวกับนโยบายสิทธิประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีเงินไดประเภท

เงินเดือน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางโดยเฉพาะผูที่มีรายไดมากมองวาตนเองตองเสียภาษีมากกวาการไดรับ

ผลประโยชนตอบแทนจากรัฐ และมีความพึงพอใจในมาตรการสิทธิประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานตาง ๆ 

ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของกุสุมา ศรีสวัสดิ์  (2552) ไดศึกษาความรูความเขาใจของ

ผูประกอบการเก่ียวกับการเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษมีูลคาเพิ่มของสํานักงานสรรพากร ผลการศึกษาพบวา 

กรมสรรพากรควรแนะนําประชาสัมพันธแกผูเสียภาษีที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อไมใหตองไดรับโทษจากการ

ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายและควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม โดยมุงอบรมใหกับ

ผูบริหารองคกร อันกอใหเกิดทัศนคติที่ดีเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่มและเปนการสรางความสมัครใจในการชําระภาษี 

สวนงานวิจัยของจินตนา อยูดี (2553) ไดศึกษาความรูความเขาใจในดานภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการในเขต

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดใหขอเสนอแนะวากรมสรรพากรตองใหความสําคัญในเร่ืองความชัดเจนและวิธีการ

เก่ียวกับระบบภาษีมูลคาเพิ่มโดยใชสื่อแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพหรืออินเตอรเน็ต  

เพื่อเผยแพรความรูและความเขาใจระหวางหนวยจัดเก็บ (ภาคราชการ) และผูมีหนาที่เสียภาษี (ประชาชน) เปนตน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและพัฒนาในการวิจัยคร้ังตอไป ดังตอไปนี้ 

การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระไดทราบถึงหนาที่ของการเสียภาษี เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระหรือผูเสียภาษีเห็นความสําคัญ

ของการเสียภาษีและทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีคร้ังตอ ๆ ไป 

2. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการออนไลนอิสระใหมีความสมัครใจใน

การชําระภาษี โดยสรางทัศนคติที่ดีตอการชําระภาษีเพื่อใหผูประกอบการมาชําระภาษีถูกตองตามกฎหมายมากข้ึน 

3. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและ

วิธีการชําระภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรจัดอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีที่ถูกตองทั้งวิธีการยื่นแบบ และการชําระภาษี และในขณะเดียวกันควรมีการจัด

อบรมใหความรูแกเจาหนาที่พนักงานใหมีความสามารถแนะนําหรือชี้แจงใหกับผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ

หรือผูเสียภาษีที่เขามาติดตอไดมีความรูเก่ียวกับการเสียภาษีที่ถูกตองและเปนไปในแนวเดียวกัน 

4. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ

คํานวณภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการชี้แจงถึงหลักการวิธีการคํานวณ วิธีการชําระภาษีที่

ถูกตอง ทุกประเภทใหแกผูเสียภาษีไดรับทราบและเขาใจชัดเจนกอนที่จะดําเนินการจัดเก็บภาษี เพื่อความโปรงใส

และความสบายใจของผูเสียภาษีเอง 

5. ในสวนของการชําระภาษีผานระบบออนไลนนั้น พบวา ยังมีผูประกอบการออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่

ขาดความรูและเห็นวาเปนเร่ืองยุงยาก ตั้งแตข้ันตอนการสมัคร การจดทะเบียน ไปจนถึงการยื่นแบบและชําระภาษี 

ดังนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรใหคําแนะนําใหผูชําระภาษีเขาใจถึงวิธีการยื่นแบบและชําระภาษีผาน

ระบบออนไลน พรอมทั้งบอกถึงขอดีของการเลือกยื่นแบบและชําระภาษีผานระบบออนไลนและในขณะเดียวกัน

ควรสรางความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจใหผูชําระภาษีเห็นวาจะไมมีปญหาตามมาภายหลังจากการชําระภาษี

ผานระบบออนไลนนั้น 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระไดทราบถึงหนาที่ของการเสียภาษี เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระหรือผูเสียภาษีเห็นความสําคัญ

ของการเสียภาษีและทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีคร้ังตอๆ ไป 

2. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการออนไลนอิสระใหมีความสมัครใจใน

การชําระภาษี โดยสรางทัศนคติที่ดีตอการชําระภาษีเพื่อใหผูประกอบการมาชําระภาษีถูกตองตามกฎหมายมากข้ึน 

3. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและ

วิธีการชําระภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรจัดอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีที่ถูกตองทั้งวิธีการยื่นแบบ และการชําระภาษี และในขณะเดียวกันควรมีการจัด
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อบรมใหความรูแกเจาหนาที่พนักงานใหมีความสามารถแนะนําหรือชี้แจงใหกับผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ

หรือผูเสียภาษีที่เขามาติดตอไดมีความรูเก่ียวกับการเสียภาษีที่ถูกตองและเปนไปในแนวเดียวกัน 

4. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ

คํานวณภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการชี้แจงถึงหลักการวิธีการคํานวณ วิธีการชําระภาษีที่

ถูกตอง ทุกประเภทใหแกผูเสียภาษีไดรับทราบและเขาใจชัดเจนกอนที่จะดําเนินการจัดเก็บภาษี เพื่อความโปรงใส

และความสบายใจของผูเสียภาษีเอง 

5. ในสวนของการชําระภาษีผานระบบออนไลนนั้น พบวายังมีผูประกอบการออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาด

ความรูและเห็นวาเปนเร่ืองยุงยาก ตั้งแตข้ันตอนการสมัคร การจดทะเบียน ไปจนถึงการยื่นแบบและชําระภาษี 

ดังนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรใหคําแนะนําใหผูชําระภาษีเขาใจถึงวิธีการยื่นแบบและชําระภาษีผาน

ระบบออนไลน พรอมทั้งบอกถึงขอดีของการเลือกยื่นแบบและชําระภาษีผานระบบออนไลนและในขณะเดียวกัน

ควรสรางความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจใหผูชําระภาษีเห็นวาจะไมมีปญหาตามมาภายหลังจากการชําระภาษี

ผานระบบออนไลนนั้น 
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