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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เข้ารับบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา 
จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 ปี-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 240,001 บาท ใช้บริการ          
ยื่นแบบฯ ด้วยตนเอง  และในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เคย “ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต” 3-5 คร้ัง  

ผลการวิจัยปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านคุณภาพของ                   
การให้บริการมากที่สุด ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอน และผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณา            
ด้านน้ าหนักของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 ด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้                 
ด้านคุณภาพของการให้บริการ และด้านคุณภาพของข้อมูล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square) เท่ากับ 0.354 
ดังนั้น ตัวแปรอิสระทุกตัว อธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 35.4 
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ค าส าคัญ :   เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา, การยอมรับการใช้เทคโนโลย,ี  

การยื่นแบบภาษีผา่นทางอนิเทอร์เน็ต 
 
 
 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study factors affecting the use of E-filing personal 
income tax services at the Revenue Office of Tha Maka Branch Area, Kanchanaburi Province.              
The representative samples are taxpayers who came to pay personal income tax at the Revenue 
Office of Tha Maka Area Branch, Kanchanaburi Province total 400 survey respondents, by Simple 
Random Sampling.Uses questionnaires as a tool; analyzed by descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The results of the research showed that most of the respondents are female,                     
age between 31-40 years, holding a bachelor's degree and single. They are likely to be employees of a 
private company with an annual income less than 240,001 Baht, and use of E-filing services by 
themselves. During the last 5 years, the result shows that they have used "E-filing personal income 
tax services" 3-5 times. 

From the research result, Information technology factor shows that the most key 
influenced which respondents place importance on is the quality of service. Service is definitely 
affecting decision to use the E-filing personal income tax services. The hypothesis testing result 
shows that Information Technology factors affecting the decision to use the E-filing services with a 
statistical significance of 0.05. By considering the weight of information technology factors affecting 
the use of E-filing personal income tax services at the Revenue Office of Tha Maka Branch Area, 
Kanchanaburi Province has 2 sides which are Quality of service and Data quality in descending 
order of priority. The prediction coefficient (R Square) is 0.354 so all independent variables explain 
the variation of the dependent variable by 35.4 percent. 

 
Keywords : Information Technology, Personal income tax,  

Acceptance of use of technology, Filing tax forms via the internet 
 
บทน า 

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้ได้ตามประมาณการ เพื่อให้รัฐบาลน าเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ  
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพากรจึงต้องมีการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา
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กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงประมวลรัษฎากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการออกมาตรการและสิทธิประโยชน์
ทางภาษีต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างภาษี โดยการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล การปรับลดอัตราภาษี          
เงินได้บุคคลธรรมดา การปรับปรุง การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาใช้เป็น
กลไกในการปรับสมดุลและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน             
กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากรได้ก าหนดให้การใช้บริการ e-Filing เป็น 100% ของทุกประเภทภาษี 
ในปี 2563 โดยมีนโยบายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปยังส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยตนเอง แต่ยังมี 
ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ านวนมาก ที่ยังเข้ารับบริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี ทั้งแบบกระดาษ
และแบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่าง  ๆ ซึ่งจากรายงานสรุปการรับแบบ 
ภ.ง.ด.90, 91 ปีภาษี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2563 ส านักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี มีผู้ยื่นแบบ 
ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ รวมจ านวน 18,296 ฉบับ  (กรมสรรพากร, กองบริหารการเสียภาษีทาง     
อิเล็กทรอนิกส์: 2563)  

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เสียภาษีได้ให้ความสนใจในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี ทั้งแบบ
กระดาษและแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเป็นจ านวนมาก ดังนั้น งานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่           
สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี  เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีและ             
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

การใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  

ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นทีส่าขาทา่มะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ด้านคุณภาพของระบบ 
2. ด้านคุณภาพของข้อมูล 
3. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
4. ด้านสภาพแวดล้อมทีส่นบัสนุน 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพของข้อมูล 
ด้านคุณภาพของการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน              

ส าหรับประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เข้ารับบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               
ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 18,296 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา จ านวน 400 คน 
โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95 ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน         
ที่ 0.05 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) การท าวิจัยครั้งนี้ มีระยะเวลาใน                    
การด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม  2563 และใช้พื้นที่เก็บข้อมูล คือ ส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ในเขต
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ท าให้สามารถน าผลที่ไดจ้ากงานวิจยัมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงเครื่องมือ
การบริการจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขต
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ 

ตามที่กฎหมายก าหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใด  ๆ          
ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องน าไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่ก าหนด ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ของปีถัดไป ส าหรับผู้มีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี ส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องช าระ และเงินได้บางกรณี กฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายท าหน้าที่ 
หักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยช าระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย  
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ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 1. บุคคลธรรมดา 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 3. ผู้ถึงแก่ความตาย
ระหว่างปีภาษี 4. กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) 
วัตถุประสงค์ของการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  คือ การให้บริการยื่นแบบและช าระภาษี                        

ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสียภาษีเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการภาษีที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตแทนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีและยื่นแบบด้วยกระดาษ พร้อมช าระภาษี  โดยใช้ค าสั่ง                   
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากร ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่ไม่บังคับ แต่ช่วยให้ 
ผู้เสียภาษีที่สนใจ เลือกใช้บริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การยื่นแบบฯ และช าระภาษีที่ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขายังคงมีอยู่ตามปกติ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการรวบรวม  

จัดเก็บ ใช้งาน และสื่อสารระหว่างกันในระบบสารสนเทศ ดังนั้นจึงครอบคลุมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
ข้างต้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้อง
กับตัวข้อมูล บุคลากรและกรรมวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ถูกน าเสนอขึ้นโดย Davis (1989) ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่มี                 

การยอมรับให้ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน  TAM เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ
การกระท าตามหลักเหตุและผล (The theory of reasoned action หรือ TRA) ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้พยากรณ์การยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้น าไปใช้อย่างแพร่หลาย ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อ            
การยอมรับในเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1. ตัวแปรภายนอก (External variables) 2. การรับรู้ว่ามีประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 3. การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 4. ทัศนคติต่อการใช้ 
(Attitude Toward Using) 5. พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ (Behavioral Intention to Use) 6.การใช้จริง 
(Actual System Use)  

5. ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

สรรพากรภาค 6 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มีพื้นที่รับผิดชอบส าหรับผู้เสียภาษีในเขตท้องที่อ าเภอท่ามะกา  
ประกอบด้วย 17 ต าบล ได้แก่ ต าบลท่ามะกา ต าบลท่าไม้ ต าบลท่าเสา ต าบลดอนขมิ้น ต าบลพงตึก ต าบลหวายเหนียว 
ต าบลยางม่วง ต าบลโคกตะบอง ต าบลเขาสามสิบหาบ ต าบลท่าเรือ ต าบลพระแท่น ต าบลตะคร้ าเอน ต าบลแสนตอ 
ต าบลอุโลกสี่หมื่น ต าบลหนองลาน ต าบลดอนชะเอม ต าบลสนามแย้ มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้  

1. รับช าระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ตรวจสอบธุรกิจหรือการประกอบการค้าขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
3. ส ารวจและติดตามแหล่งภาษีอากรและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพื่อให้มีการเสียภาษีอากร                      

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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4. ด าเนินการเก่ียวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
5. ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร 
6. ประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จุไรรัตน์ ครุธค า (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากร  

ในรูปแบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน            
ส่วนใหญ่ยื่นแบบประเภท ภ.ง.ด. 91 และเป็นผู้ยื่นแบบฯ ที่ขอคืนภาษีเงินได้ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ ( E-FILING)           
ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1)ด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 2)ด้านความง่าย            
ต่อการใช้ 3)ด้านความปลอดภัย 4)ด้านประสิทธิภาพระบบ 5)ด้านความสะดวกและความรวดเร็ว 6)ด้านระยะเวลา             
การให้บริการ พบว่าด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุด 

อาริศรา นนทะคุณ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้            
บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ประเภทรายได้ 
การคาดหวังถึงประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และมีข้อเสนอแนะให้มี          
การประชาสัมพันธ์ด้านประโยชน์ในการยื่นแบบฯ ออนไลน์ และการจัดท าคู่มือแนะน าการใช้งานที่เข้าใจง่าย เผยแพร่
ตามสื่อสังคมออนไลน์ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาและหน่วยงานต่างๆ มุ่งเน้นเผยแพร่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์            
ถึงมีนาคม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการศึกษาวิธีการยื่นแบบฯ ต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เข้ารับบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 18,296 คน ใช้หลักการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร          
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95 ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ขนาด          
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 376 คน แต่เพื่อป้องกันความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาด            
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาเป็น 400 ตัวอย่าง และผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยถือว่าทุก ๆ สมาชิกในประชากร มีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ กัน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
จากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ  รายได้ต่อปี  การใช้บริการยื่นแบบฯ และจ านวนครั้งในการยื่นแบบฯ ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบเลือกตอบ (Checklist)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใช้ลักษณะค าถาม แบบ Linkert  Scale 
ก าหนดข้อค าถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน จ านวนรวมทั้งสิ้น 16 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพของระบบ จ านวน 4 ข้อ          
2) ด้านคุณภาพของข้อมูล จ านวน 4 ข้อ 3) ด้านคุณภาพของการให้บริการ จ านวน 4 ข้อ 4) สภาพแวดล้อม           
ที่สนับสนุน จ านวน 4 ข้อ โดยข้อค าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามส่วนที่ 2 มีค าตอบให้เลือกในลักษณะมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มีผลมากที่สุด มีผลมาก มีผลปานกลาง มีผลน้อย และมีผลน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีค าถามจ านวน 1 ข้อ มีค าตอบให้เลือก
ในลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 คะแนน เพื่อตีความหมาย คือ ใช้บริการแน่นอน อาจจะใช้บริการ
ไม่แน่ใจ อาจจะไม่ใช้บริการ และไม่ใช้บริการแน่นอน 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
1. ผู้ วิ จัยด า เนินการน าร่างแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจ                 

ความเที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อหาและให้ค าแนะน า  เพื่ อให้ ได้ ข้อค าถามที่ครอบคลุมถึง เนื้ อหาของงานวิจั ย                          
โดยการตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence--IOC) ของข้อมูล จากนั้นผู้วิจัย
ด าเนินการเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีค่าความสอดคล้องที่เหมาะสม            
และตัดข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งทีต่่ ากว่า 0.5 ออก ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.9216 

2. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าแบบสอบถาม            
ไปด าเนินการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บ
จริง โดยผู้วิจัยเลือกทดลองกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เข้ารับบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขต
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 40 ชุด (จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 10% ของกลุ่มตัวอย่าง 376) 
เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ทดสอบโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .937 

4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงอีกครั้ ง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา            
แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 400 คน ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่าน Google Form 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของแบบสอบถาม นับจ านวน และท าการจัดเก็บเพิ่มเติม              
ให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องการ  

3. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค านวณผลทางสถิติ โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์   
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
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ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อน าคะแนนมาประมวลผลตามสถิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใช้ค่าร้อยละและความถี่             
ในการวิเคราะห์ตัวแปร ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ต่อปี  
การใช้บริการยื่นแบบฯ และจ านวนครั้งในการยื่นแบบฯ และใช้ค่าเฉลี่ย(Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
วิเคราะห์วัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง            
จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 มีอายุระหว่าง 31 ปี – 40 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 211 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.75 สถานภาพโสดจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50           
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 240,001 บาท             
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ใช้บริการยื่นแบบฯ ด้วยตนเอง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.25                 
มีจ านวนคร้ังในการยื่นแบบฯ 3-5 คร้ัง จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยตัวแปรอิสระ 
คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพ            
ของการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน พบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ใช้บริการ ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง                  

ในการศึกษาครั้งนี้ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.43, S.D. = 0.640) 

เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านคุณภาพของการให้บริการ ( ̅ = 4.49, S.D. = 0.616)  มีระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของ

ข้อมูล ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.630) ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน( ̅  = 4.42, S.D. = 0.649) และด้านคุณภาพของระบบ 

( ̅ = 4.38, S.D. = 0.667) ตามล าดับ  
ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร ยื่ น แ บ บ ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า                                

ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่าผู้มีหน้าที่ เสียภาษีที่ ใช้บริการ                      
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับที่ใช้บริการ         

อย่างแน่นอน ( ̅ = 4.64, S.D. = 0.597) 
 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ตารางที่ 1 
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การตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) Beta t Sig. 
1. ด้านคุณภาพของระบบ -0.036 -0.135 -1.896 0.059  
2. ด้านคุณภาพของข้อมูล 0.102 0.356 4.559 0.000* 
3. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 0.117 0.390 5.209 0.000* 
4. ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนนุ -0.002 -0.005 -0.073 0.942 

ค่าคงที่ 1.391 0.230 6.063 0.000 
R = 0.595 , R2 = 0.354 , SEE = 0.482 , F = 54.073 , Sig. = 0.000 , * = P < 0.05  

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อ             
การตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาด้านน้ าหนักของปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 ด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณภาพของการให้บริการ และด้านคุณภาพ
ของข้อมูล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square) เท่ากับ 0.354 ดังนั้น ตัวแปรอิสระทุกตัว อธิบายการผันแปร
ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 35.4  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่           
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพของการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านสภาพแวดล้อม            
ที่สนับสนุน และด้านคุณภาพของระบบ ตามล าดับ 

1. ด้านคุณภาพของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อระดับความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด คือ ขั้นตอนการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถ ท าได้อย่างรวดเร็ว  ระบบช่วยให้การช าระภาษี                     
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบที่สวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน และการยื่นแบบฯ 
ผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกขั้นตอนอธิบาย การใช้งานได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ไม่ส่งผลต่อ   
การตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ ครุธค า (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ 1 ด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องความถูกต้องและน่าเชื่อถือ           
ที่ระบบต้องมีคุณภาพในด้านการใช้งาน ซึ่งถูกออกแบบระบบให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ผลที่ได้รับจากการยื่นแบบฯ               
ผ่านระบบมีความถูกต้อง และท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ อย่างเช่น ระบบสามารถค านวณภาษีได้อย่างถูกต้อง                
และระบบยังมีโปรแกรมช่วยค านวณภาษี เพื่อลดข้อผิดพลาดก่อนการยื่นแบบฯ ได้  

2. ด้านคุณภาพของข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี              
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของระบบการค านวณอัตโนมัติ                 
ความถูกต้องของระบบการค านวณอัตโนมัติ ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลแจ้งเตือน หากกรอกข้อมูลผิดพลาด และความ
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ครบถ้วนของข้อมูลที่น าส่ง ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของพรพรรณ รัดสินทร(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการต้องการระบบแสดงข้อมูล บันทึกข้อมูลและน าส่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบ หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาด มีระบบการยืนยันเมื่อท ารายการเสร็จ 
และมีระบบความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ  

3. ด้านคุณภาพของการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี           
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯและช าระภาษี  รองลงมา               
คือ ความสะดวกของช่องทางช าระภาษี หลากหลายช่องทาง การยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยให้การช าระภาษี/           
ขอคืนภาษี ท าได้อย่างรวดเร็ว และมีการใช้เทคโนโลยีระบบตอบค าถามอัตโนมัติ เพื่อช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสาร                
และแนะน าข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการตามล าดับ ปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา              
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ ครุธค า (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือ
การบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์  (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้               
บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ 5 ด้านสะดวกและรวดเร็วของระบบที่ผู้ยื่นแบบฯ ได้รับจากการใช้ระบบ  
ที่สามารถปฏิบัติได้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการได้ทันที ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ถือได้ว่า
ระบบสามารถอ านวยความสะดวกได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ  รัดสินทร  (2553) ศึกษาเรื่อง            
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต               
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการให้บริการลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การที่เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรบริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่ สามารถให้ค าแนะน าวิธีการยื่นแบบแสดงรายการได้อย่างถูกต้อง            
และรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากข้ึน 

4. ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า              
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น สามารถยื่นแบบผ่านทาง
สมาร์ทโฟน รองลงมาคือ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล มีการก าหนดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ในการเข้าถึงข้อมูล 
มีการจัดพิมพ์แบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงินที่ท าได้งา่ยและรวดเร็ว  และมีการให้ค าแนะน าและมีคู่มือยื่นแบบฯ  
ที่เหมาะสมตามล าดับ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของอาริศรา นนทะคุณ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้                
บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ประเภท
รายได้การคาดหวังถึงประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้                
บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และพบอีกว่า 
กรมสรรพากรมีการให้ค าแนะน าและคู่มือ ที่เหมาะสมมากเท่าไหร่ ยิ่งมีผลต่อการยื่นแบบฯ ออนไลน์มากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ในปัจจุบันค าแนะน าและคู่มือการยื่นแบบฯ ออนไลน์ยังไม่เหมาะสม จึงท า
ให้การยื่นแบบฯ ออนไลน์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 



 
 

11 
 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง                

เพราะการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นแบบฯ                
มีขั้นตอนการยื่นแบบฯ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน การอธิบายขั้นตอนใช้งานชัดเจน 
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

2. กรมสรรพากรควรตระหนักถึงความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการยื่นแบบ
ผ่านอินเทอร์เน็ตให้เห็นถึงประโยชน์ รวมทั้งจัดท าคู่มือแนะน าการใช้งานในมุมมองของผู้ยื่นแบบฯ ที่สามารถตอบโจทย์
การยื่นแบบฯ ให้เข้าใจง่าย ผ่านทางสื่อต่าง ๆ และที่ส าคัญควรหาช่องทางในการให้ความรู้เข้าถึงประชาชนทุกคน  
เช่น ไปให้ความรู้ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อเป็นการชักจูงและส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางการยื่นแบบฯ
ผ่านอินเทอร์เน็ตให้ประสบผลส าเร็จได้ไม่ยากนัก อีกทั้งน าไปเป็นข้อมูลปรับปรุง พัฒนาระบบให้ เกิดประสิทธิภาพ          
ท าให้เกิดความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้                    

บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  อาทิ ทัศนคติ 
ความคาดหวัง พฤติกรรมการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม กระบวนการในการให้บริการ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจ                
ความต้องการของผู้ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงและน าผลการศึกษา
ไปปรับใช้ในอนาคต 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ มีหน้าที่เสียภาษีที่ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้           
บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น ดังนั้น
ควรที่จะศึกษาผู้ที่ ใช้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีกลุ่มประเภทภาษีอื่น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น และควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม  เพื่อเป็นแนวทาง                      
ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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