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บทความวจิัย 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่ทีม่ีสถานประกอบการในจังหวดัล าปาง 

อญัชนา  เหมวงค์กลุ* 
บุษบา   ครอบครอง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง 
 กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ
บริษทั ตามทะเบียนรายช่ือผูป้ระกอบการของส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัล าปาง จ านวน 297 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี
และร้อยละ 

ผลการวิจยัพบวา่ พบวา่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบดว้ย 3 ระบบ คือ
ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt  ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจวา่เป็นรูปแบบใบก ากบัภาษีจดัท าและ
จดัเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากท่ีสุด ระบบ E-Withholding Tax ผูป้ระกอบการ              
มีความรู้ความเขา้ใจวา่  หมายถึง ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีมีขอ้ความอยูใ่นรูปของขอ้มูลอิเล็คทรอนิคส์มากท่ีสุด 
ระบบ E-Filing /E-Payment  ผูป้ระกอกการมีความรู้ความเขา้ใจวา่ เป็นระบบการช าระภาษีและยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด และโดยภาพรวมแล้วผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดการ
ใชร้ะบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มากนกัทราบเพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น 

ค าส าคัญ : เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, E-Tax Invoice/E-Receipt,  E-Withholding Tax ,  E-Filing /       
E- Payment  จงัหวดัล าปาง 

 
 
 

บทคดัย่อ 

*  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการบญัชีวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง  ภาคเหนือ ๑ 
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการบญัชีวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง    ภาคเหนือ  ๑ 
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บทน า 
จากการท่ีประเทศไทยกา้วเขา้สู่ยุค 4.0 ซ่ึงเป็น

ยุคท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจและเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
(Value Base Economy) หรือ เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรม   โดยมีฐานคิดหลกั คือ เปล่ียนจากการผลิต
สินคา้โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม เปล่ียนการ
ขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาค
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 
เปล่ียนจากภาคการผลิตสินคา้ไปสู่ภาคบริการ ในช่วง
ห้าปีจากน้ีเป็นตน้ไป  หน่วยงานทางการเงินการคลงั
จะปรับเปล่ียนการด าเนินงานเป็นแบบดิจิตอลมากข้ึน 
ซ่ึงจะกระทบต่อการด าเนินธุรกรรมทางธุรกิจในวงกวา้ง 
ได้แก่ ธนาคารต่าง ๆ ได้เข้าสู่ระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดย
การให้บริการลงทะเบียน Any ID หรือ Prompt Pay
รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมาก 
ได้แก่  กรมสรรพากร ซ่ึงได้ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยการให้บริการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  3 ระบบงาน ไดแ้ก่   1) ระบบ e-Tax 
Invoice/ e-Receipt เป็นระบบท่ีคู่คา้ส่งขอ้มูลใบก ากบั
ภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้ก่กนัแลว้ 
ต้องส่งให้กับกรมสรรพากรด้วย และกรมสรรพากร 
จะพฒันาระบบจดัท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายตวั
ผูป้ระกอบการ ผลกระทบจากการเขา้ร่วมโครงการน้ี 
มีผลใหข้อ้มูลอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ 
สถานท่ีจัดเก็บข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของ 

ผูซ้ื้อ ผูข้าย และกรมสรรพากร โดยผูอ้อกใบก ากบัภาษี
ต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายใน 3 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีออกใบก ากบัภาษี  2) ระบบ e-Withholding 
Tax  เป็นระบบงานท่ีเปิดให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน  
ท่ีจ่ายผา่นธนาคารมีหนา้ท่ีหกัภาษีและน าส่งต่อธนาคาร
ทนัทีท่ีมีการจ่ายเงิน และให้ธนาคารรับเงินและส่งเงิน
รวมทั้งส่งข้อมูลหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กรมสรรพากร 
การเขา้ร่วมโครงการน้ี มีผลให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
ไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย   
ท่ีเก่ียวข้อง   แต่ต้องส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายให้กับ
ธนาคารทนัทีท่ีจ่ายเงินได ้และผูจ่้ายเงินได/้ผูเ้สียภาษี 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและ 
การถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายของตนเองได้ในระบบของ
กรมสรรพากร ส าหรับธนาคารตอ้งรับเงินและขอ้มูล
จากผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน น าส่งเงินภาษีและขอ้มูล
ให้กรมสรรพากร ยืนยนัการท าธุรกรรมให้ ผูจ่้ายเงินได้
และผูถู้กหักภาษี และตอ้งรับผิดเท่าจ านวนภาษีและ
เงินเพิ่ม 1.5 ต่อเดือน ถา้ธนาคารรับเงินแล้วไม่น าส่ง
ตามก าหนดหรือน าส่งไม่ครบถว้น 3) ระบบ  e-Filing 
เป็นระบบการช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็น
ระบบงานท่ีกรมสรรพากรไดใ้ห้บริการมาหลายปีแลว้ 
แต่จะมีการเปล่ียนแปลงโดยการปรับเปล่ียนให้การยื่น 
e-Filing เป็นการยื่นตามปกติทัว่ไป (ปัจจุบนัการยื่น
ดว้ยกระดาษเป็นการยื่นตามปกติทัว่ไป) และการยื่น
ด้วยกระดาษเป็นกรณียกเวน้ รวมทั้งให้มีการจดัท า
บญัชีในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
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การด าเนินการในโครงการ National e-Payment 
ในช่วงแรกตั้ งแต่เดือน กรกฎาคม 2559 ถึงเดือน
มกราคม 2560 จะเป็นการด าเนินการท่ีใหผู้ท้  าธุรกรรม 

 

เข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ หลังจากนั้ นผู ้ท  า
ธุรกรรมตอ้งเขา้ร่วมโครงการภาคบงัคบั ดงัตารางท่ี 1   

ตารางที ่1  การด าเนินการในโครงการ National e-Payment ในช่วงแรก1 

ผู้ประกอบการ จ านวนรายได้ 
ระบบ e-Tax Invoice/       

e-Receipt 
ระบบe-Filing 

รายใหญ่ มากกวา่ 500 ลา้นบาท 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62 
รายกลาง มากกวา่ 30 ลา้นบาท ถึง   500 ลา้น

บาท 
1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62 

ส่วนราชการ ทั้งหมด 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62 
องคก์ารหรือสถาน            
สาธารณกุศล 

ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวล
รัษฎากร 

1 ม.ค. 61 ไม่เก่ียวขอ้ง 

รายเล็ก มากกวา่1.8 ลา้นบาท ถึง 30 ลา้นบาท 1 ม.ค. 63 1 ม.ค. 65 
รายเล็กมาก นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั  1.8 ลา้นบาท 1 ม.ค. 63 1 ม.ค. 65 

 
จากกรณีขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง

ความรู้ความเข้าใจของผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง
ต่อระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ
ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษี

แ ล ะ เ อ ก ส า ร ธุ ร ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถาน
ประกอบการในจงัหวดัล าปาง 
 

 
ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตของประชากร 

ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทัตามทะเบียน
รายช่ือผู ้ประกอบการของส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การคา้จงัหวดัล าปางจ านวนทั้งหมด 2,974 ราย  
2. ขอบเขตของเนือ้หา 

ในการวิจัยค ร้ังน้ี  เ น้ือหาของการวิจัย  คือ 
การศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการ 

 
 

1   สุชาดา กรวิทยาศิลปะ.(2559).ประเทศไทย 4.0 อะไร ท าไม และอยา่งไร.จาก 10 ตุลาคม 2560                           
     จาก http:// www.drborworn.com 
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ในจงัหวดัล าปาง 3 ระบบ ไดแ้ก่ 1) ระบบ E-Tax In-
voice/E-Receipt 2) ระบบ E-Withholding Tax  
3) ระบบ E-Filing/E-Payment  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
1.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 

เบนจามิน บลูม ( Benjamin S. Bloom)2 ไดใ้ห้

ความหมายของความรู้ วา่หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่างๆ 
รวมถึงแบบกระบวนการของโครงการวตัถุประสงค์
ในดา้นความรู้ โดยเนน้ในเร่ืองของกระบวนการทาง
จิตวทิยาของความจ า อนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
เก่ียวกบัการรับรู้หรือพุทธพิสัย(Cognitive Domain) 
ของคน ว่าประกอบการด้วยความรู้ตามระดบัต่างๆ
ระดบั ซ่ึงอาจพิจารราจากระดบัความรู้ต ่าไปสู่ระดบั
ของความรู้ในระดับท่ีสูงข้ึนไป โดยบลูมและคณะ 
ไดแ้จกแจงรายละเอียดของแต่ละระดบัไวด้งัน้ี 

1.ความรู้ (Knowledge)  
    เ ป็นขั้ นแรกของพฤ ติกรรม ท่ี เ ก่ี ย วกับ

ความสามารถในการจดจ าอาจจะโดยการนึกได ้
มอ ง เ ห็น  ไ ด้ ยิ น  ห รื อ ได้ ฟั ง  ค ว าม รู้ ในชั้ น น้ี
ประกอบดว้ยความจ ากดัความ ความหมายขอ้เท็จจริง
ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกไ้ขปัญหา มาตรฐาน 
เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ ความรู้น้ีเป็นเร่ืองราวของการ
จดจ าได้หรือระลึกได้ โดยไม่จ  าเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัทางจิตวทิยาและเป็นขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่ 
 

พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ การน าความรู้ไปใช ้
ในการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินผล 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีได้ความคิดและความสามารถด้าน
สมองเพิ่มมากข้ึน 

 2. ความเขา้ใจ (Comprehensive)  
     เป็นพฤติกรรมขั้นต่อมาจากความรู้ ขั้นตอนน้ี

จะตอ้งใช้ความสามารถทางสมองและทกัษะในขั้นสูง
จนถึงระดบัของ “การส่ือความหมาย”ซ่ึงอาจท าไดท้ั้ง
ท่ีเป็นการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้
สัญลักษณ์ มกัเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลได้รับทราบ
ข่าวสารต่าง ๆแล้วโดยการฟัง เห็น อ่าน หรือเขียน 
ความเขา้ใจน้ีอาจแสดงออกในรูปของการใช้ทกัษะ
หรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยาย
ข่าวสาร โดยใช้ค  าพูดของตนเองหรือการแปล
ความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง โดยคง
ความหมายเดิมไว ้หรืออาจเป็นการแสดงความคิด
หรือใชข้อ้สรุปหรือการคาดคะเน 

3. การน าความรู้ไปใช ้(Application)  
    ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้น้ีเป็น

พฤติกรรมขั้นท่ีสาม ซ่ึงจะต้องอาศยัความสามารถ
หรือทกัษะทางด้านความเขา้ใจดงักล่าวมาแล้ว การ
น าความรู้ไปใช้น้ีกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือการแกปั้ญหา
นัน่เอง ซ่ึงมีอยู่ 3 ขั้นตอน และเม่ือน ามาพิจารณาจะ
เห็นวา่ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎีวิธีการต่าง ๆ จะถูก
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 
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4. การวเิคราะห์ (Analysis) 

    เป็นความสามารถในการช่วยแยกภาพรวม
ออกเป็นส่วน ๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึน 
อ า จจะแบ่ ง เ ป็ นขั้ น ย่ อ ย  ๆ ได้  3  ขั้ น  ด้ ว ย กัน                
1)  ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของ
ปัญหาออกเป็นส่วน ๆ  2)  ความสามารถในการเห็น
ถึ งคว ามสั มพัน ธ์ ระหว่ า ง ส่ วนประกอบและ                
3)  ความสามารถในการมองเห็นหลักของการ
ผสมผสานปัญหาท่ีมีองคป์ระกอบยอ่ยมากมาย 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis)   
 คือ ความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบ 

ย่อยหลาย ๆส่วนมารวมกนัเขา้เป็นกรอบโครงสร้าง 
ท่ีแน่ชัด โดยทัว่ไปแล้วการน าเอาประสบการณ์ใน
อดีตมาร่วมกนักบัประสบการณ์ในปัจจุบนั และน ามา
สร้างเป็นกรอบท่ีมีระเบียบแบบแผน เป็นส่วนหน่ึง
ของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความสร้างสรรค์หรือ
ความคิดริเร่ิม จึงตอ้งมีความเขา้ใจในการน าความรู้
ไปใชใ้นการวเิคราะห์มาประกอบ 

6.  การประเมินผล (Evaluation) 
  เ ป็นความสามารถในการประเ มินผล 

ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค่าต่อความรู้หรือข้อเท็จจริง 
ต่าง ๆซ่ึงตอ้งใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นส่วนประกอบ
ในการประเมินผลมาตรฐานน้ีอาจจะอยู่ในทุกขั้นตอน
ของความสามารถเป็นทกัษะต่าง ๆ       

ดงันั้นความหมายของความรู้และความเขา้ใจ
ในขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเกิดความรู้น าไปสู่
ความเขา้ใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน  
 

2. บทความที่เกี่ยวกับเร่ืองระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ระบบ E-Tax Invoice /E-Receipt 
     E-Tax Invoice หรือ ใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ใบก ากบัภาษีท่ีมีขอ้ความอยู่
ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice เกิดข้ึน
จากการร้องขอจากผูป้ระกอบการ e-Commerce และผูท่ี้
ออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะท างานระบบ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดบัผูป้ระกอบการ 
(ทอป.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความประสงค์
จะให้กรมสรรพากร ผลกัดนัให้มีการใช้ e-Tax In-
voice ทดแทนการใชก้ระดาษ  
  E-Receipt หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายความว่า ใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวล 
รัษฎากรท่ีมีขอ้ความอยูใ่นรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบ E-tax Invoice by Email เป็นระบบท่ี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน ) 
(สพธอ.)  และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกันจดัท าข้ึน เพื่อให้
ผูป้ระกอบการ "ท่ีได้รับอนุญาต" สามารถจดัท าส่ง
มอบและเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึง
ไดรั้บการประทบัตราเวลา (Time Stamp) ผา่นระบบ
กลางของ สพธอ. โดยก าหนดรูปแบบของไฟล์ท่ีใช้
ในการออกใบก ากับภาษีไว ้3 กลุ่มคือ Microsoft 
Word (.doc และ .docx) Microsoft Excel (.xls และ 
.xlsx) และ .pdf  

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/194-e-commerce/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/3549-tax-invoice-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3913-receipt.html
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 2.   E-Withholding Tax หรือ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีมีขอ้ความ
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding 
Tax นั้น ท าใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หกัภาษีและ
น าส่งภาษีท่ีหกันั้นต่อธนาคารไดท้นัที ซ่ึงธนาคารจะ
เป็นผูน้ าส่งเงินภาษีให้กบักรมสรรพากรเอง ธนาคาร
จะเป็นเสมือนตวัแทนของผูมี้หน้าท่ีน าส่งภาษีท่ีหัก
ภาษีไว ้และส่งขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการท าธุรกรรม
ให้กรมสรรพากร ด้วยเหตุน้ีผูป้ระกอบการจึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องยื่นผูท่ี้มีหน้าท่ีตามมาตรา 50 แห่ง
ประมวลรัษฎากรและตอ้งน าแบบหัก ณ ท่ีจ่ายและ
อาจไม่ ต้อ งออกหนัง สื อ รับรองภา ษี ท่ีหั ก ส่ ง
กรมสรรพากรโดยผลของมาตรา 52 แห่งประมวล
รัษฎากร แต่ส าหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามระบบ   
e-Withholding Tax นั้น ใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ท าการหักภาษีและน าส่งภาษีท่ีหักนั้ นต่อธนาคาร
ทันที ซ่ึงธนาคารจะเป็นผู ้น าส่งเงินภาษีดังกล่าว
ให้กับกรมสรรพากรเอง  นอกจากนั้นแล้วการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศ  (Domestic Transaction) 
หรือการท าธุรกรรมข้ามประเทศ (Cross Border 
Transaction)  ห าก มีกา รต้อ งหักภ า ษี   ณ  ท่ี จ่ า ย 
ธนาคารจะเป็นเสมือนตวัแทนของผูมี้หน้าท่ีน าส่ง
ภาษีท่ีหกัภาษีไว ้และส่งขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั  การท า
ธุรกรรมให้กรมสรรพากรเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี
ผูป้ระกอบการจึงไม่มีความจ าเป็นต้องยื่นแบบหัก     
ณ ท่ีจ่ายและอาจไม่ตอ้งออกหนังสือรับรอง ดังนั้น
ผูป้ระกอบการหรือผูเ้สียภาษีจะสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการหัก ณ ท่ีจ่ายและการถูกหัก ณ ท่ีจ่ายใน
ระบบของกรมสรรพากรได ้ 

 3.   ระบบ E-Filing คือ ระบบการให้บริการยื่น
เอกสารต่าง ๆผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ
จดัเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยจากเดิมท่ี
เป็นระบบการยื่นโดยส่งเอกสารดว้ยตนเอง ผูท่ี้จะยื่น
เอกสารตอ้งเดินทางไปยื่นท่ีจุดให้บริการดว้ยตนเอง 
ซ่ึงใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการ ประมวลผล 
วิเคราะห์ และให้บริการแก่ประชาชน แต่ระบบ        
E-filing สามารถให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ได ้
ระยะเวลาการด าเนินการเป็นแบบ real time คือ
ด าเนินการได้ทันที สามารถประมวลผล สามารถ
เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานพนัธมิตร เขา้ถึงได้
ทุกท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต สะดวกและรวดเร็วสามารถ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนไดท้นัที  

การยื่นค า ร้องค าขอหนังสือ/เอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซ่ึงเป็นระบบหนงัสือราชการ
ทางออนไลน์ จะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเรียกใช้และ 
อพัโหลดไฟล์เหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตได ้และการ
จดัท ารายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Reporting) ซ่ึงผู ้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
ออนไลน ์ 

4. ระบบ E-Paymentหรือ Electronic Payment 
System คือ กระบวนการส่งมอบหรือการโอนช าระเงิน
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ มีตวักลางผ่าน Payment Gateway ในรูปแบบ 
Website ให้สามารถรับช าระค่าบริการธุรกรรมทาง
การเงินต่าง ๆ ผ่านบตัรเครดิตได้ เป็นส่วนหน่ึงของ 
National  e-Payment อยูภ่ายใตก้ารดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทยซ่ึงมีหน้าท่ีก ากบัดูแลธุรกิจบริการ 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจการท่ีจะเขา้
ใช้งานตอ้งขออนุญาตก่อนด าเนินการใช้งาน และมี

http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/194-e-commerce/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/3547-withholding-tax-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98-%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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การเช่ือมโยงเข้ากับระบบ   E-Commerce หรือ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือการด าเนินธุรกิจโดยใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ การ
โฆษณาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อลดค่าใชจ่้าย 
และประหยดัเวลาในการท าธุรกรรม 
4. ระเบียบวธีิวจัิย 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประช าก ร ท่ี ใ ช้ ใ นก า รวิ จัย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ตามทะเบียน
รายช่ือผู ้ประกอบการของส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การคา้จงัหวดัล าปาง จ านวน 2,974 ราย การคดัเลือก
ตวัอย่างจากขนาดตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี
จ านวน 297 ราย โดยการแบ่งตามสัดส่วนประชากร
จ านวนทั้งหมด 2,974 ราย และใช้วิธีการเลือกตวัอย่าง
ตามความสะดวก (Convenience Sampling Design) 
จากธุรกิจแต่ละประเภทตามสัดส่วนของธุรกิจ ท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้
จงัหวดัล าปาง 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์     

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น
แบบสอบถาม  ซ่ึงสร้าง ข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี
บทบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร และผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องซ่ึง
มุ่งเน้นศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการท่ี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 
 

 ส่วนท่ี 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check 
List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ด าเนินธุรกิจ 

ส่วนท่ี 2 ลักษณะข้อมูลองค์กรของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ(Check List)
ประกอบดว้ยรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลา
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
รายไดข้องกิจการต่อไป 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจการเป็น
ผู ้ประกอบการจดทะเ บียนภาษีมูลค่ า เพิ่มของ
ผูป้ระกอบการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
รายการ(Check List) ประกอบดว้ยความรู้ความเขา้ใจ
ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนจ านวน   3  ระบบ ไดแ้ก่  
ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt ระบบ E-Withholding 
Tax  และ ระบบ E-Filing/  E-Payment  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารบรรยาย
เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา 
การศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษี

และเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการ 
ในจงัหวดัล าปาง  ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน   
297 ราย จากนั้ นน าแบบสอบถามมาวิ เคราะห์
ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ผลท่ีได้จากการศึกษา ผูว้ิจ ัยน าเสนอข้อมูลในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและประสบการณ์
ด าเนินธุรกิจ ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และคิดเป็นร้อย
ละ พบว่า จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยูใ่น
จงัหวดัล าปาง จ านวน 297 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มีจ านวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.17 และเพศชาย 
มีจ านวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.83 มีช่วงอายุ 30-
40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.73 
รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 103 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 34.68 และกลุ่มท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ
มีช่วงอายุสูงกว่า 50 ปี จ  านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.78 มีการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.93 รองลงมาคือต ่า
กว่าปริญญาตรี จ  านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.25 
และก ลุ่ม ท่ี มีจ านวนน้อย ท่ี สุดคือระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรี จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.82  
มีประสบการณ์ด า เนินธุรกิจ 6-10  ปี  มากท่ีสุด 
จ านวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.71 รองลงมาคือ
11-20 ปี จ  านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.31 และ
กลุ่มท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 20 ปี จ  านวน 
39 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.13 
ส่วนที ่ 2  ข้อมูลองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลองค์กรของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลา
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
รายได้ของกิจการต่อปีด้วยการแจกแจงความถ่ีและ 
คิดเป็นร้อยละ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจงัหวดั

ล าปาง จ านวน 297 ราย ส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จ านวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 และรองลงมาคือ
เป็นปริษทัจ ากดั จ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 33  
และส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจซ้ือมาขายไปจ านวน 
121 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาคือประเภท
ธุรกิจให้บริการ จ านวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 
38.38 และกลุ่มท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือประเภทธุรกิจ
การผลิต จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 20. 88 
ระ ย ะ เ วล า ท่ี เ ป็ นผู ้ป ร ะกอบกา รจดทะ เ บี ยน
ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 110 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.04 และรองลงมาคือระยะเวลา 
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 6-10 ปี 
จ  านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.64 และกลุ่มท่ีมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุดคือระยะเวลาท่ีเป็นผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต ่ากว่า 1 ปี จ  านวน 12 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 4.04 รายไดข้องกิจการต่อปีส่วนใหญ่ 
มีจ านวน 1,800,001-5,000,000 บาทต่อปี จ านวน 11ราย 
คิดเป็นร้อยละ 38.72 และรองลงมาคือ มีรายได้ของ
กิจการต่อปีต ่ากว่า 1,800,001 บาทต่อปี จ านวน  
61 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.54 และกลุ่มท่ีมีจ านวน 
น้อยท่ีสุด คือมีรายได้ของกิจการต่อปี มากกว่า 
30,000,000 บาทต่อปี จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09  
ส่วนที่  3   การวิ เคราะห์ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ประกอบการเร่ืองเร่ืองระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ตารางที่ 5 แสดงผลรวมจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการเร่ืองเร่ืองระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ 
ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ตอบถูก 
ตอบผดิและ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt   1,353.00 1,320.00 2,673.00 

 

(50.62) (49.38) (100.00) 

ระบบ E-Withholding Tax 947.00 1,132.00 2,079.00 

 

(45.55) (54.45) (100.00) 

ระบบ E-Filing / E-Payment 840.00 942.00 1,782.00 

 
(47.14) (52.86) (100.00) 

รวม 
3,140 3,394 6,534 
(48.06) (51.94) (100.00) 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผลรวมจ านวนและร้อยละ
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 
ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความรู้
ความเขา้ใจดงัน้ี 
 ระบบท่ี 1 ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนใหญ่    
มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 50.62 และไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 49.38 
 ระบบท่ี 2 ระบบ E-Withholding Tax 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนใหญ่           
มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 45.55 และไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.45 
  
 

 

ระบบท่ี 3 ระบบ E-Filing / E-Payment 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนใหญ่         
มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 47.14 และไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 52.86 
 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ E-Tax Invoice/     
E-Receipt มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.62 รองลงมา 
มีความรู้ความเข้าใจระบบ E-Filing /  E-Payment     
คิดเป็นร้อยละ 47.14 ผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ไม่ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัระบบ ระบบ E-Withholding Tax มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 54.45 รองลงมาคือระบบ E-Filing / E-
Payment คิดเป็นร้อยละ 52.86 และ ระบบ E-Tax 
Invoice/E-Receipt คิดเป็นร้อยละ 49.38 ตามล าดบั 



 

 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง 

 

 10 

ตารางที่  6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจในระบบ                              
E-Tax Invoice/E-Receipt 

รายการ 
ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ตอบถูก 
ตอบผดิและ
ไม่แน่ใจ 

รวม  

1. 
 

ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt 
รูปแบบใบก ากบัภาษีจดัท าและจดัเกบ็ในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
แทนกระดาษ 

232.00 
(78.11) 

65.00 297.00 
(21.89) (100.00) 

2. 
 

ระบบน้ีจะเพิ่มตน้ทุนและเป็นภาระในการเกบ็เอกสารของกิจการ 150.00 
(50.51) 

147.00 
(49.49) 

297.00 
(100.00) 

3. 
 

ระบบน้ีช่วยประหยดัเวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่งเอกสาร 230.00 
(77.44) 

67.00 
(22.56) 

297.00 
(100.00) 

4. 
 

นโยบายน้ีจะช่วยลดปัญหาเร่ืองก ากบัภาษีปลอม 207.00 
(69.70) 

90.00 
(30.30) 

297.00 
(100.00) 

5. ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt 
กรมสรรพากรมนโยบายให้ผูป้รกอบการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้น
บาท ตอ้งออกใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิคส์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้ไป 

 
98.00 
(33.00) 

 
199.00 
(67.00) 

 
297.00 
(100.00) 

6. 
 

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกกิจการตอ้งใช้
ระบบน้ี 

71.00 
(23.91) 

226.00 
(76.09) 

297.00 
(100.00) 

7. 
 

ส าหรับธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาทสามารถออก
ใบก ากบัภาษีอิเลค็ทรอนิคส์ ใชช่้องทาง E-tax by e-mail 

116.00 
(39.06) 

181.00 
(60.94) 

297.00 
(100.00) 

8. 
 

ถา้ผูป้ระกอบการยงัไม่พร้อมใชง้านในระบบน้ียงัคงออกใบก ากบั
ภาษีเป็นกระดาษได ้

154.00 
(51.85) 

143.00 
(48.15) 

297.00 
(100.00) 

9. 
 

ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt 
ผูป้ระกอบการท่ีมียอดขายเกิน 30 ลา้นบาทข้ึนไปตอ้งเขา้ระบบน้ี
และ ตอ้งส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีใหส้รรพกรภายใน 3 วนั ท าการนบั
แต่วนัท่ีออกใบก ากบัภาษีตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 

 
98.00 
(31.99) 

 
199.00 
(68.01) 

 
297.00 
(100.00) 

 
รวม 

1,353.00 
(50.62) 

1,320.00 
(49.38) 

2,673.00 
(100.00) 



 

 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง 
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 จากตารางท่ี 6 พบวา่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั เร่ืองรูปแบบ
ใบก า กับภ า ษี จัดท า แ ล ะ จัด เ ก็ บ ใน รูปข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากท่ีสุด จ านวน 232 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 78.11 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจวา่
ระบบน้ีช่วยประหยดัเวลา และประหยดัค่าใช้จ่าย   
ในการส่งเอกสาร จ านวน 230 ราย คิดเป็นร้อยละ 
77.40 และผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองปัจจุบนั
ผูป้ระกอบการ ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทุกกิจการ
ตอ้งใชร้ะบบน้ี จ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.09 
รองลงมาไม่มีความรู้ความเขา้ใจวา่ผูป้ระกอบการท่ีมี
ยอดขายเกิน 30 ลา้นบาทข้ึนไปตอ้งเขา้ระบบน้ีและ 
ตอ้งส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีให้สรรพกรภายใน 3 วนั 
ท าการนับแต่วนัท่ีออกใบก ากับภาษีตั้ งแต่ปี 2561 
เป็นตน้ไป จ านวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.01  

ตารางที่  7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจในระบบ  
E-Withholding Tax 

รายการ 

ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ตอบถูก 
ตอบผดิและ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

1. 
 

ระบบ E-Withholding Tax 
E-withholding Tax หมายถึง ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีมีขอ้ความ
อยูใ่นรูปของขอ้มูลอิเล็คทรอนิคส์ 

 
204.00 

 
93.00 

 
297.00 

(68.69) (31.31) (100.00) 

2. 
 

ระบบน้ีผูจ่้ายเงินไดท่ี้จ่ายเงินผา่นธนาคารมีหนา้ท่ีหกัภาษี
และน าส่งต่อธนาคารทนัทีท่ีมีการจ่ายเงินใหธ้นาคาร 
รับเงินและส่งต่อกรมสรรพากร 

 
179.00 

 
118.00 

 
297.00 

(60.27) (39.73) (100.00) 

3. 
 

ธนาคารจะเป็นผูน้ าส่งภาษีใหก้บักรมสรรพากร โดย
ธนาคารจะเป็นเสมือนตวัแทนของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีไว  ้

181.00 
(60.94) 

116.00 
(39.069) 

297.00 
(100.00) 

   4. 
 

ผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งยืน่แบบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย แม้
ธนาคารจะน าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแลว้ 

58.00 239.00 297.00 

(19.53) (80.47) (100.00) 

5. 
 

ระบบน้ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งออกหนงัสือรับรองภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่าย 

97.00 200.00 297.00 
(32.66) (67.34) (100.00) 

6. 
 

ระบบน้ีเป็นการช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต 

189.00 108.00 297.00 

(63.64) (36.36) (100.00) 



 

 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง 
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รายการ 

ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ตอบถูก 
ตอบผดิและ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

7. 
 

กรมสรรพากรมีนโยบายให้ผูป้ระกอบ การท่ีมีรายไดไ้ม่
เกิน 30 ลา้นบาท  ตอ้งเขา้สู่ระบบน้ีภายใน 1 มกราคม 
2565 

39.00 258.00 297.00 

(13.13) (86.87) (100.00) 

 
รวม 

947.00 
(45.55) 

1,132.00 
(54.45) 

2,079.00 
(100.00) 

 

จากตารางท่ี 7  พบวา่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ เร่ือง 
E-withholding Tax หมายถึง ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีมี
ขอ้ความอยู่ในรูปของขอ้มูลอิเล็คทรอนิคส์มากท่ีสุด 
จ านวน 204 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.69 รองลงมา 
มีความรู้ความเข้าใจว่าระบบน้ีเป็นการช าระภาษี 
หัก ณ ท่ีจ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 189  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 63.64 และผูป้ระกอบการจดทะเบียน 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองกรมสรรพากรมีนโยบายให้ผูป้ระกอบการท่ีมี
รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาท  ตอ้งเขา้สู่ระบบน้ีภายใน    
1 มกราคม 2565 จ  านวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 
86.87 และรองลงมาไม่ มีความรู้ความเข้าใจว่า
ผูป้ระกอบการยงัคงต้องยื่นแบบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  
แม้ธนาคารจะน าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายแล้ว จ านวน  
239 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.47 
 

 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจในระบบ E-Filing 
และระบบ E-Payment 

รายการ 
ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ตอบถูก 
ตอบผดิและ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

 
1. 
 

ระบบ E-Filing 
ระบบ E-Filing เป็นระบบการช าระภาษีและยืน่แบบ
แสดงรายการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต 

  
202.00 

  
95.00 

  
297.00 

(68.01) (31.99) (100.00) 
2. 
 

ผูป้ระกอบการท่ียืน่เสียภาษีโดยใชร้ะบบ E-Filing 
ยงัคงตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเป็นกระดาษ
เพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง 

 
59.00 

 
238.00 

 
297.00 

(19.87) (80.13) (100.00) 



 

 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง 
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รายการ 
ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ตอบถูก 
ตอบผดิและ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

3. 
 

กรมสรรพากรมีนโยบายใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีรายได้ 
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ตอ้งช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ต 
ภายใน 1 มกราคม 2565 

80.00 217.00 297.00 

(26.94) (73.06) (100.00) 

 
4. 
 
 

ระบบ e-payment 
ระบบน้ีเป็นการโอนงานผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลาย
ช่องทางเช่น การใชบ้ตัรเครดิต บตัรเดบิต การโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
200.00 

 
97.00 

 
297.00 

(67.34) (32.66) (100.00) 

5. 
 

ระบบน้ีเป็นการลดการใชเ้งินสดในการช าระเงิน 
  

199.00 98.00 297.00 

(67.00) (33.00) (100.00) 
6. 
 

ระบบน้ีจะท าใหค้่าธรรมเนียมธนาคารแพงข้ึน 100.00 197.00 297.00 
(33.67) (66.33) (100.00) 

 
รวม 

840.00 942.00 1,782.00 
(47.14) (52.86) (100.00) 

 

จากตารางท่ี 8  พบวา่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองระบบ 
E-Filing เป็นระบบการช าระภาษีและยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด จ านวน 
202 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.01 รองลงมามีความรู้
ความเขา้ใจวา่ระบบ e-payment เป็นการโอนงานผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทางเช่น การใช้บัตร
เครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.347 และผูป้ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองผูป้ระกอบการท่ียื่นเสียภาษี
โดยใช้ระบบ E-Filing ยงัคงต้องยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีเป็นกระดาษเพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง
จ านวน 238 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.13 รองลงมาไม่มี
ความรู้ความเข้าใจว่ากรมสรรพากรมีนโยบายให้
ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตอ้ง
ช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภายใน 1 มกราคม 2565 
จ  านวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.06 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบดว้ย  3 ระบบ 
คือระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt  ผูป้ระกอบการ  



 

 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการ 
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มีความรู้ความเขา้ใจวา่เป็นรูปแบบใบก ากบัภาษีจดัท า
และจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
มากท่ีสุดส่วนระบบ E-Withholding Tax ผูป้ระกอบการ 
มีความรู้ความเขา้ใจวา่  หมายถึง ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีมี
ขอ้ความอยู่ในรูปของขอ้มูลอิเล็คทรอนิคส์มากท่ีสุด 
และระบบ -Filing /E-Payment  ผูป้ระกอกการ มีความรู้
ความเขา้ใจว่า เป็นระบบการช าระภาษีและยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  
แต่โดยภาพรวมแล้วผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง
ส่วนใหญ่มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียด
การใชร้ะบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มากนกัทราบ  เพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น 
1. ประโยชน์จากการน าวจัิยมาถือปฏิบัติ 

จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู ้ประกอบการจดทะ เ บี ยนภาษีมู ลค่ า เพิ่ ม ท่ี มี 
สถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง  สามารถใช้เป็น
แนวทาง ให้หน่วยงานของรัฐได้แก่ กรมสรรพากร
ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือทาง
โทรทัศน์  วิทยุและอินเตอร์เน็ต มีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต เชิญชวน
ใหป้ระชาชนอยากเขา้ไปศึกษาหาความรู้ และง่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจ 
2. แนวคิดเกีย่วกบังานวจัิย 

แนวคิดในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง
ไม่ มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับระบบภาษีและ

เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก ควรเน้น
การประชาสัมพนัธ์ท่ีขอ้ดีการใช้บริการในดา้นของ
การประหยดัเวลาเดินทาง สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด  
24 ชัว่โมง โดยไม่มีวนัหยุด ทั้งยงัประหยดัค่าใชจ่้าย
เพราะเป็นบริการฟรี ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ 
ขอใชบ้ริการ 
แนวคิดในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  

ควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการใชบ้ริการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบการ
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการไดดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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