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บทคดัย่อ 

  การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร จาํแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยผลกัดันด้านการรับรู้ ปัจจัยผลกัดันด้านความรู้ความเขา้ใจ ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร จํานวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา              
คือ แบบสอบถาม วดัความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 30 ขอ้ และวดัความเขา้ใจเป็นแบบ 2 ตวัเลือก          
(ถูก – ผิด)  จาํนวน 25 ขอ้ มีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) 

 



ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า         
  1. ประเภทของเงนิได้ พบว่า 
   เพศ อายุ ประเภทบุคลากร และรายได้ ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ระดับการศึกษา ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของประเภทของเงินได ้ ซ่ึงเป็นไป
ตาม ปัจจัยผลักดันด้านการรับรู้ พบว่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และง่ายต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยผลักดันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ทศันคติต่อการใชง้าน และความ
สารถทางเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหาร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 2. การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน พบว่า 
  เพศ อายุ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษา ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้น
ของการหักค่าใชจ่้ายและค่าลกหย่อน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน รายได้ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 
ในดา้นของการหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหล่อน  ซ่ึงเป็นไปตาม ปัจจัยผลกัดันด้านการรับรู้ พบว่า ประโยชน์
ท่ีไดรั้บ ความง่ายต่อการใชง้าน และความสะดวกรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ดา้นการหักค่าใชจ่้าย
และค่าลดหยอ่น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยผลกัดันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ทศันคติต่อการใช้
งาน ความสารถทางเทคโนโลย ีและประสบการณ์ในการเสียภาษี มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ดา้นการหัก
ค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  
 3. การคาํนวณภาษ ีพบว่า  
  อายุ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษา ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของ
การคาํนวณภาษี ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เพศ รายได้ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของการ
คาํนวณภาษี  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยผลักดันด้านการรับรู้ พบว่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และง่ายต่อ
การใชง้านมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของ
บุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ดา้นการคาํนวณภาษี ซ่ึงเป็นไปตาม ปัจจัยผลักดันด้านความรู้ความ
เข้าใจ พบว่า ประสบการณ์ในการเสียภาษีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  



 4. การย่ืนแบบออนไลน์ พบว่า อายุ และประเภทบุคลากร ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 
ในดา้นของการยื่นแบบออนไลน์  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ ท่ีต่างกนัไม่
ส่งผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในด้านของการยื่นแบบออนไลน์  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เพศ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ท่ีต่างกนั จึงไม่ส่งผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ปัจจัยผลกัดนัด้านการรับรู้ พบว่า ความง่ายต่อ
การใชง้าน และความสะดวกรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ดา้นการยืน่แบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตาม 
ปัจจัยผลักดันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ทศันคติต่อการใช้งาน และความสารถทางเทคโนโลยี มี
อิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร
ดา้นการยืน่แบบออนไลน ์ซ่ึงเป็นไปตาม 
 5. การชําระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ พบว่า 
  อายุ รายได้ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ในด้านของการชําระเงินผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เพศ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษา ท่ีต่างกนัไม่ส่งผลต่อ
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุ
ระเบิดทหาร ในด้านของการชาํระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัย
ผลักดันด้านการรับรู้ พบว่า ความง่ายต่อการใชง้าน และความสะดวกรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 
ดา้นการชาํระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยผลกัดันด้านความรู้ความเข้าใจ 
พบว่า ทศันคติต่อการใชง้าน และความสามารถทางเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหารดา้นการชาํระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

Abstract 

  This independent study aims to study the understanding of personal income tax 
electronically of military explosives factory personnel classified by demographic characteristics. 
Cognitive driving factors Cognitive driving factors The population used in this study was 226 military 
explosives factory personnel. Measure your understanding of personal income tax electronically as a 
rating scale of 30 questions and 25 (right – wrong) understanding measures with a confidence level of 
0.95 and data analysis using frequency analysis. Percentage, average, standard deviation T-Test and       
One-Way ANOVA 



  Analysis and results 
  1. Income types are found to be different  
  gender, age, personnel type and income. It does not affect the understanding of personal 
income tax electronically of military explosives factory personnel, which do not meet assumptions, 
different educational levels affect the understanding of the electronic taxation of personal income taxes of 
military explosives factory personnel in terms of income type, which is according to Cognitive factors 
have found that the benefits and ease of use influence the understanding of personal income tax 
electronically of military explosives factory personnel, which is based on assumptions. Cognitive drivers 
found that attitudes towards use and technological vehicles influenced the understanding of personal 
income taxation of military explosives factory personnel, which were based on assumptions. 
  2. Deductions and deductions It found that different  
  genders, ages, personnel types and education levels were found. It does not affect the 
understanding of personal income tax electronically of military explosives factory personnel. In terms of 
deductions and deductions, which do not meet the assumptions, different incomes affect the understanding 
of personal income tax electronically of military explosives factory personnel. In terms of deductions and 
deductions, which is according to Cognitive drivers find benefits, ease of use and convenience. Influences 
the understanding of personal income tax electronically of military explosives factory personnel in 
deductions and deductions, which are based on assumptions. Cognitive drivers have found that attitudes 
towards use Technological vehicles and tax experience Influences the understanding of personal income 
tax electronically of military explosives factory personnel in deductions and deductions, which are based 
on assumptions. 
  3. Tax calculations showed different  
  ages, personnel types and education levels. It does not affect the understanding of 
personal income tax electronically of military explosives factory personnel in the field of tax calculation, 
which does not meet the assumptions, gender, income differences affect the understanding of personal 
income tax electronically of personnel of military explosives factory personnel in terms of tax calculation, 
which is based on assumptions. Cognitive factors have found that the benefits and ease of use influence 
the understanding of personal income tax electronically of military explosives factory personnel in tax 
calculation, which is according to Cognitive drivers found that taxation experience influenced the 
understanding of personal income taxation of military explosives factory personnel, which is based on 
assumptions. 
  4. Online filings show that different  
  ages and personnel types affect the understanding of personal income tax electronically 
of military explosives factory personnel in the field of online filing, which is based on different 



assumptions, gender, education level and income, which do not affect the understanding of personal 
income taxes through electronic systems of personnel of military explosives factory personnel in the field 
of online filing, which is not based on assumptions. Cognitive drivers are found to be easy to use and 
convenient. Influences the understanding of personal income tax electronically of military explosives 
factory personnel in online filing, which is according to Cognitive drivers found that attitudes towards use 
and technological vehicles influenced the understanding of personal income taxation of military 
explosives factory personnel in online filing, which is based on assumptions. 
  5. Electronic payments show that different  
  ages and incomes affect the understanding of personal income tax electronically of 
military explosives factory personnel. In terms of electronic payments, which are based on different 
assumptions, gender, personnel type and education level do not affect the understanding of personal 
income tax electronically of military explosives factory personnel. In terms of electronic payments, which 
do not meet assumptions. Cognitive drivers are found to be easy to use and convenient. Influences the 
understanding of personal income tax electronically of military explosives factory personnel in electronic 
payments, which is based on assumptions. Cognitive drivers found that attitudes towards use and 
technological capabilities influenced the understanding of personal income taxation of military explosives 
factory personnel in electronic payments, which are based on assumptions. 
 

บทนํา 
 การเสียภาษีอากรเป็นหนา้ท่ีของผูมี้เงินไดทุ้กประเภท และจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตวัผูเ้สียภาษี

เองจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษี การลดหยอ่นต่างๆ ตลอดจนวิธีการยืน่แบบเพ่ือเสียภาษีใหแ้ก่

กรมสรรพากร โดยในปัจจุบนัมีการเปิดช่องทางให้ยื่นภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาส

สําหรับผูมี้หนา้ท่ีตอ้งยื่นภาษีเขา้ถึงการยื่นภาษีไดง่้าย สะดวก และรวดเร็วข้ึน และยงัลดขั้นตอนการยื่น

ภาษีจากอดีต ทาํให้การยื่นภาษีเป็นไปโดยง่าย รวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน กอปรกบัในปัจจุบนัท่ีมีการแพร่

ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) การยืน่แบบเพื่อเสียภาษีทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ จึงมี

ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพื่อลดการเดินทาง ลดการรวมกลุ่มของบุคล ลดการสัมผสั และลดการแพร่เช้ือ     

ในท่ีสุด ทั้งน้ีโรงงานวตัถุระเบิดทหาร เป็นหน่วยงานราชการหน่ึงในสํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

สังกดั กระทรวงกลาโหม ในปัจจุบนัมีบุคลากรทั้งส้ิน จาํนวน 517 คน ซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้เงินไดท่ี้ตอ้งยื่น

แบบแสดงรายการเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร   ผูมี้หน้าท่ีจัดเก็บภาษี ผูศึ้กษาจึงได้ใช้บุคลากรของ

โรงงานวตัถุระเบิดทหารเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาในคร้ังน้ี 

 



วตัถุประสงค์ของการค้นคว้าอสิระ 
 1. เพื่อสาํรวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัผลกัดนัดา้นการรับรู้ ปัจจยั

ผลกัดนัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ของผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร

โรงงานวตัถุระเบิดทหาร 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการรับรู้ ปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจ ท่ีส่งผลต่อ

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงาน

วตัถุระเบิดทหาร 

ขอบเขตของการค้นคว้าอสิระ 
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา  

   ด้านเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาไวเ้ฉพาะการเสียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

   ด้านพืน้ที่ การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาไวเ้ฉพาะในพ้ืนท่ีโรงงาน

วตัถุระเบิดทหาร 

 2.  ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตดา้นประชากรไวเ้ฉพาะผูมี้

เงินไดบุ้คคลธรรมดาในโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 

 3.  ระยะเวลาในการศึกษา เดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ์ 2565  

ประโยชน์ของการค้นคว้าอสิระ 

 1. ทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของผูเ้สียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบุลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 

 2. ทราบถึงปัจจัยผลกัดันด้านใดบา้งทีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของผูเ้สียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบุลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 

 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการ จดัการให้

ความรู้ความเขา้ใจกบับุลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหารเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  

 

 

 



การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ประวติัการจดัเก็บภาษีอากร ประวติัการจดัเกบ็ภาษีอากร ตามหลกัฐานในประวติัศาสตร์

ท่ีอา้งอิงไดเ้ก่ียวกบัประวติัการจดัเก็บภาษีอากรของชาติไทย คือศิลาจารึกสมยัพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช

ซ่ึงอยู่ในยุคสมยักรุงสุโขทยั แต่ความเป็นมาก่อนยคุสุโขทยัไดเ้คยมีการวิเคราะห์โดยพิจารณาถึงลกัษณะ

ประวติัศาสตร์การปกครองของชาติไทย ซ่ึงคาดวา่การจดัเกบ็ภาษอากรน่าจะเป็นวิวฒันาการมาจากผลของ

การก่อสร้างราชอาณาจักรในยุคแรกๆ ของชนชาติไทย ท่ีตอ้งมีการรบพุ่งเป็นสงครามกับเพื่อนบา้น

ใกลเ้คียงเม่ือมีการรบชนะก็จะมีการกวาดตอ้นผูค้นและทรัพยสิ์น หลงัจากนั้นก็จะให้ประเทศผูแ้พท่ี้อยู่

ภายใตก้ารปกครองจดัส่งเคร่ืองบรรณาการมามอบให ้ซ่ึงลกัษณะการไดม้าซ่ึงรายไดแ้ละทรัพยสิ์นขา้งตน้

เป็นการนาํรายไดจ้ากนอกราชอาณาจกัรเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงอาจถือว่าเป็นรูปแบบการจดัเก็บภาษี

ประเภทหน่ึง และในขณะเดียวกนัการท่ีจะให้ราชอาณาจกัรมีการปกครองท่ีเขม้แขง็ มีการพฒันาในดา้น

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รัฐจาํเป็นตอ้งมีการเกณฑแ์รงงานภายในประเทศ เพื่อเขา้มาทาํนุบาํรุงประเทศ ทั้งใน

ดา้นการก่อสร้างถาวรวตัถุ การขดุคลอง ถนนหนทางต่างๆ ทั้งน้ีโดยการเกณฑแ์รงงาน อาจถือเป็นรูปแบบ

การเก็บภาษีท่ีไม่เป็นตวัเงินประเภทหน่ึงเช่นกนั จนกระทัง่ต่อมาเม่ือมีการพฒันาจนมีระบบเงินตรามาใช้

ในการแลกเปล่ียนในราชอาณาจกัร ถา้ผูท่ี้ถูกเกณฑ์เป็นแรงงานตอ้งประกอบอาชีพเป็นอิสระก็อาจนาํ

เงินตราท่ีหามาไดม้าใชใ้ห้กบัรัฐหรือเจา้ขุนมูลนายเพื่อขอความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ อนัเป็น

กา้วหน่ึงของการเร่ิมระบบการจดัเกบ็ภาษีอากรในระยะต่อมา จากลกัษณะของการหารายไดแ้ละการเกณฑ์

แรงงานมาใชใ้นการพฒันาประเทศ จนเร่ิมกา้วเขา้สู่ระบบการเสียภาษีอากรให้กบัรัฐขา้งตน้เป็นเพียงการ

วิเคราะห์ถึงวิวฒันาการของระบบภาษีของชาติไทย โดยอา้งอิงจากรูปแบบการปกครองเท่านั้น แต่ตาม

บทความน้ีจะเนน้เฉพาะประวติัการจดัเกบ็ภาษีอากรในส่วนท่ีมีหลกัฐานอา้งอิงได ้ 

  ความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่

ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดข้ึนระหว่างปีท่ีผ่านมาโดยมรสถานะอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน

สามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ผูถึ้งแก่ความตายระหว่าปีภาษี กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง วิสาหกิจชุมชน         

ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเป็นหา้งหุ่นส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล

 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  อุศณี  กอจิตตวนิจ และ ดร. มนวิภา ผดุงสิทธ์ิ (2553) วิจยั เร่ือง ความพึงพอใจใน
การยื่นแบบและชาํระภาเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตของผูเ้สียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร  
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีต่อการยื่นแบบและชาํระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยั 



พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความพึงพอใจของผูย้ื่นแบบและชาํระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตอยา่งมีนยัสาํคญัประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัคุณภาพของระบบการชาํระและขอคืน
ภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต 2) ปัจจยัคุณภาพของระบบการสมคัร และการยืน่แบบแสดงรายการผา่นอินเทอร์เน็ต 
3) ปัจจยัความปลอดภยัและการใหค้าํปรึกษา 4) ปัจจยัคุณภาพของเวบ็ไซตแ์ละระบบแจง้ปัญหา 5) ความรู้
ของผูเ้สียภาษีในการยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบ
ว่าลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ระดบัความพึงพอใจของผูย้ื่นแบบฯ 
แตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า ระดบัการศึกษาสูงสุด เป็นเพียงลกัษณะเดียว ท่ีทาํให้ความพึงพอใจของผูย้ื่น
แบบมีความแตกต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความพึงพอใจในการ
ยืน่แบบและชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาสูงสุดใน
ระดบัปริญญาตรี ในส่วนของปัญหาขอ้เสนอแนะในการยืน่แบบและชาํระภาษีฯ สรุปไดว้่า กรมสรรพากร
ควรปรับปรุงระบบเพ่ือใหผู้เ้สียภาษีสามรถแกไ้ขขอ้มูลในแบบแสดงรายการได ้ภายหลงัจากกดยนืยนัการ
ส่งแลว้ พฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพิ่มเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อแกปั้ญหาระบบหยดุชะงกั
และล่มบ่อย ทาํให้ระบบใชง้านไดง่้ายข้ึน เพื่อให้ ผูเ้สียภาษีสามรถทาํการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ดว้ยตนเองในทุกๆ ขั้นตอนพร้อมทั้งตอ้งให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลการสมคัรใชบ้ริการ 
เพื่อป้องกนัการถูกแอบอา้ง จากการศึกษา พบว่า ตวัแปรสาํคญั 4 ตวัแปรท่ีกรมสรรพากร ให้ความสาํคญั
อย่างยิ่งกบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการของระบบยื่นแบบฯ และชาํระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบด้วย ความง่ายต่อกาใช้งานความสะดวก ความรวดเร็ว และความถูกตอ้งครบถ้วน 
เน่ืองจากปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด หากมีการพฒันาในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ กจ็ะสามารถเพ่ิมระดบัความสมคัรใจในการ
เสียภาษีของผูเ้สียภาษีไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
  พรพรรณ  เดชะศิริประภา (2560) ศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล กระบวนการขั้นตอน 
และคุณภาพบริการในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue) 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตสรรพากรพ้ืนท่ี 10 พบว่าความ
แตกต่างของขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษทัเอกชน ในเขตสรรพากรพ้ืนท่ี 10 ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เงินไดสุ้ทธิในการยืน่ในปีภาษี และจาํนวนเงินท่ีทาํการขอ
คืนไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบฯ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
นบัว่าเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ และจากผลการการวิเคราะห์จากผูต้อบแบบสอบถามพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นคุณภาพบริการ ดา้นความสะดวก ดน้ความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ และดา้นความประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็น คือด้านประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้าย รองลงมาตามลาํดบัจากนอ้ยไปมากคือ ดา้นความสะดวก ดา้นความถูกตอ้งสมบูรณ์ และผลรวม
ดา้นคุณภาพบริการมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะหน่วยงานสรรพากรมีการทบทวนในเร่ือง
ของกระบวนการทาํงาน เพ่ือปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านจริงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งยงัมีการ
อบรมใหค้วามรู้และความเขา้ใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการดาํเนินการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แก่ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบอยา่งสมํ่าเสมออีกดว้ย  



กรอบแนวความคดิการค้นคว้าอสิระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการค้นคว้าอสิระ 

 สมมิฐานข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุประเภทของบุคลากร ระดบั
การศึกษา รายได้ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหารท่ีต่างกนั 
 สมมิฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นการรับรู้ มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 
 สมมิฐานข้อที่ 3 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร 

วธีิดาํเนินการค้นคว้าอสิระ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ บุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหารผูมี้เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 517 คน 
  กลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษาใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ “ทาโร ยา
มาเน” (Taro yamane) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 226 คน แสดงการคาํนวณ ดงัน้ี  
  

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ     2.อาย ุ
3. ประเภทของบุคลากร 4. ระดบัการศึกษา 
5. รายได ้

 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย

ภาษีเงินไดผ้า่นระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- ประเภทของเงินได ้
- การหกัค่าใชจ่้ายและ      
 ค่าลดหยอ่น 
- การคาํนวณภาษี 
- การยืน่แบบออนไลน ์
- การชาํระเงินผา่น     
 ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

ปัจจยัผลกัดนัดา้นการรับรู้ 
- การรับรู้วา่มีประโยชน ์
- การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน  
- การรับรู้วา่สะดวกรวดเร็ว 

ปัจจยัผลกัดนัดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
- ทศันคติต่อการใชง้าน 
- ความสามารถทางเทคโนโลย ี
- ประสบการณ์ในการเสียภาษี 



 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการค้นคว้าอสิระ 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสํารวจความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเอง จาํนวน 226 ชุด 

  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการค้นคว้าอสิระ 
   1. ผูศึ้กษานําแบบสอบถามการสํารวจความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหารให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษา 
ด้านภาษีอากร จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงของคาํถามเพ่ือความมัน่ใจในส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั หรือผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจ ไดถู้กตอ้งว่าผูศึ้กษาตอ้งการวดัในเร่ืองใด จากนั้นรวบรวมขอ้มูล
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างรายการขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์าร
คน้ควา้อิสระด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียของดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.99 

   2. ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 ชุด 
โดยทาํการทดสอบกบับุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาค่าความ
เท่ียงตรงหรือความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม ไดผ้ลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.90  

 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ค่า t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และค่า One – Way Analysis of Variance (F-test) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

การทดสอบสมมตฐิาน 

  1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได ้วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อเดือน ท่ีมีผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ t-test และ One – Way Analysis of Variance 

  2. ปัจจยัดา้นผลกัดนัดา้นการรับรู้มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ One – Way Analysis of Variance 

  3. ปัจจยัดา้นผลกัดนัดา้นความรู้ความเขา้ใจมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ One – Way Analysis of Variance  

 

 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็นเพศชาย  อายุ  30 – 40 ปี  เ ป็นข้าราชการ                      
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้20,000 – 30,000 บาท 
  2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ มีประโยชน ์ง่ายต่อการใชง้าน และ สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก 
  3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ มีความสามารถทางเทคโนโลยมีาก และมีประสบการณ์ในการเสียภาษีมากกว่า 10 ปี 
ข้ึนไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐักานต ์นาคีเภท และฉนัทิชา บวัศรี ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ศึกษาความรู้ความ
เขา้ใจและทศันคติเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ทศันคติเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยรวม
อยูใ่นระดบัดี 
  4.  ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดา้นประเภทของเงินได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นการหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดา้นการคาํนวณภาษีอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการยื่นแบบออนไลน์ อยู่ในระดบัมาก 
และดา้นการชาํระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงในภาพรวมถือว่ามีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสายสมร สังขเ์มฆ ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะ 
กรมสรรพากรซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บภาษีอากร ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีในการ
จัดเก็บภาษีให้ทนัสมยัยิ่งข้ึน และมีการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรอย่าง
ต่อเน่ือง และบุคลากรของโรงงานวตัถุระเบิดทหารเอง ซ่ึงถือวา่เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดใ้หค้วามร่วมมือใน
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงถือว่าเป็นภาษีทางตรงท่ีผูเ้สียภาษีเองไม่สามารถผลกัภาระไปใหผู้อ่ื้น
ได ้ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหก้บับุคลากรของ
โรงงานวตัถุระเบิดทหารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ หรือบุคลากรท่ีทาํงานอยูเ่ดิมมีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เพื่อรัฐจะไดน้าํเมด็เงินจาํนวน
น้ีไปพฒันาประเทศต่อไป 

ผลการการค้นคว้าอสิระ 

 1. ประเภทของเงนิได้ พบว่า 
   เพศ อายุ ประเภทบุคลากร และรายได้ ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ซ่ึงไม่เป็นไป



ตามสมมติฐาน เน่ืองจาก ไม่ว่า เพศ อายุ ประเภทบุคลากร และรายได ้ท่ีต่างกนัอย่างกนัอย่าไงก็มีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในดา้นของประเภทของเงินได้
ไม่ต่างกนั ระดับการศึกษา ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของประเภทของเงินได ้ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน เน่ืองจาก ระดบัการศึกษาเป็นตวับ่งบอกถึงความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะผูท่ี้
เรียนทางดา้นบริการธุรกิจจะตอ้งมีการเรียนในวิชาเก่ียวกบัภาษีอากรดว้ย จึงส่งผลใหร้ะดบัการศึกษามีผล
ต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยผลักดันด้านการ
รับรู้ พบว่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และง่ายต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
เน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ และง่ายต่อการใช ้ส่วนความสะดวกรวดเร็ว 
พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
บุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสะดวกรวดเร็ว กว่าการ
เดินทางไปยื่นแบบท่ีสรรพากร ปัจจัยผลักดันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ทศันคติต่อการใชง้าน และ
ความสารถทางเทคโนโลย ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหาร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากทศันคติท่ีดีส่งผลต่อการเปิดใจศึกษาและทาํ
ใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน และความสารถทางเทคโนโลยยีอ่มส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งง่ายมายิ่งข้ึนดว้ย ส่วนประสบการณ์ในการเสียภาษีไม่มีอิทธิพล
ต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษี อาจเน่ืองจากยงัไม่ไดมี้การศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีทางกรมสรรพากรได้
มีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง 
 2. การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน พบว่า 
  เพศ อายุ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษา ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้น
ของการหักค่าใช้จ่ายและค่าลกหย่อน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก ไม่ว่า เพศ อายุ ประเภท
บุคลากร และระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัอย่างกนัอย่าไงก็มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ในดา้นของการหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นไม่ต่างกนั รายได้ ท่ีต่างกนั
ส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของการหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหล่อน  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก 
ระดบัรายไดท่ี้มากจะตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัการหักค่าใชจ่้ายและค่าลดหย่อนมากกว่า เพราะจะไดเ้สีย
ภาษีอย่างประหยดัท่ีสุด จึงทาํให้มีความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย ปัจจัยผลักดันด้านการรับรู้ พบว่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ความง่ายต่อ
การใชง้าน และความสะดวกรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ดา้นการหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก หากรับรู้ว่ามีประโยชน์ คิดว่าใชง้านง่าย และสะดวกรวดเร็ว ย่อมทาํให้
เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย ปัจจัยผลกัดันด้าน



ความรู้ความเข้าใจ พบว่า ทศันคติต่อการใชง้าน ความสารถทางเทคโนโลยี และประสบการณ์ในการเสีย
ภาษี มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
บุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ด้านการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
เน่ืองจากทั้งสามปัจจยัทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เพราะเม่ือมีทศันคติท่ีดี มีความสารถทางเทคโนโลยี 
และมีประสบการณ์ในการเสียภาษี ยอ่มส่งผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 
 3. การคาํนวณภาษ ีพบว่า  
  อายุ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษา ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของ
การคาํนวณภาษี ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก ไม่ว่า  อาย ุประเภทบุคลากร และระดบัการศึกษา 
ท่ีต่างกนัอยา่งกนัอยา่ไงก็มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในดา้นของการคาํนวณภาษีไม่ต่างกนั เพศ รายได้ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของการคาํนวณ
ภาษี  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก เพศ หญิงย่อมมีความระเอียดและรอบครอบกว่าเพศชาย และ
ระดบัรายไดท่ี้มากจะตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีมากกว่า เพราะจะไดเ้สียภาษีอยา่งประหยดั
ท่ีสุด จึงทาํใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์มากกว่าผูท่ี้
มีรายไดน้อ้ย ปัจจัยผลกัดันด้านการรับรู้ พบว่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และง่ายต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิด
ทหาร ดา้นการคาํนวณภาษี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ประโยชน์ และง่ายต่อการใชง้าน ส่วนความสะดวกรวดเร็ว พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร เน่ืองจาก
บุคลากรส่วนใหญ่เห็นวา่มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าการเดินทางไปยืน่แบบท่ีสรรพากร ปัจจัยผลกัดันด้าน
ความรู้ความเข้าใจ พบว่า ประสบการณ์ในการเสียภาษีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ของบุคลากรโรงงานวัตถุระเบิดทหาร  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  เ น่ืองจากผู ้ทีมี
ประสบการณ์มากว่าย่อมส่งผลให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการคาํนวณภาษีมากว่า เพราะสรรพากรยงัใชว้ิธีการคาํนวณแบบเดิมยงัไม่ไดมี้การ
ปรับเปล่ียนแต่ประการใด ส่วนทศันคติต่อการใชง้าน และความสารถทางเทคโนโลยไีม่มีอิทธิพลต่อความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษี ดา้นการคาํนวณภาษี 
 4. การย่ืนแบบออนไลน์ พบวา่ 
   อายุ และประเภทบุคลากร ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของการยื่นแบบ
ออนไลน์  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก อายุท่ีต่างกนัอาจส่งผลถึงความสามารถในการยื่นแบบ
ออนไลน์ท่ีตอ้งใชค้วามสารถในการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีดงันั้นผูมี้มีอายนุอ้ยกว่าจะสามารถทาํ
ความเขา้ใจไดร้วดเร็วกวา่ผูที้อายมุาก และประเภทของบุคลากรยอ่มส่งผลใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย



ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา และรายได้ ท่ีต่างกนัไม่ส่งผล
ต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงาน
วตัถุระเบิดทหาร ในด้านของการยื่นแบบออนไลน์  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เพราะการยื่นแบบ
ออนไลน์เป็นการใชค้วามสารถทางเทคโนโลยดีว้ย ฉะนั้น เพศ ระดบัการศึกษา และรายได้ ท่ีต่างกนั จึงไม่
ส่งผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหาร ปัจจัยผลักดันด้านการรับรู้ พบว่า ความง่ายต่อการใช้งาน และความสะดวก
รวดเร็ว มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
บุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร ดา้นการยื่นแบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ง่ายต่อการใชง้าน และสะดวกรวดเร็ว ส่วนประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบว่า ไม่มี
อิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหาร ปัจจัยผลักดันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ทศันคติต่อการใชง้าน และความ
สารถทางเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหารดา้นการยื่นแบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากทศันคติท่ีดี และ
ความสารถทางเทคโนโลยีย่อมส่งผลให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประสบการณ์ในการเสียภาษี ไม่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษี 
ดา้นการยืน่แบบออนไลน ์
 5. การชําระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ พบว่า 
  อายุ รายได้ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ในด้านของการชําระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก ช่วงอายุน้อยย่อมมีความสารถทางเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัมากกว่าคนท่ีอายมุาก และระดบัรายไดท่ี้มากจะตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีมากกว่า 
เพราะจะไดเ้สียภาษีอย่างประหยดัท่ีสุด จึงทาํให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มากกว่าผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย เพศ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษา ท่ีต่างกนัไม่
ส่งผลต่อความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
โรงงานวตัถุระเบิดทหาร ในดา้นของการชาํระเงินผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ปัจจัยผลักดันด้านการรับรู้ พบว่า ความง่ายต่อการใช้งาน และความสะดวกรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุระเบิด
ทหาร ดา้นการชาํระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นวา่ ง่ายต่อการใชง้าน และสะดวกรวดเร็ว ส่วนประโยชนท่ี์ไดรั้บ พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อความ
เขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรโรงงานวตัถุ     
ระเบิดทหาร ปัจจัยผลักดันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ทศันคติต่อการใชง้าน และความสามารถทาง
เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของบุคลากรโรงงานวตัถุ
ระเบิดทหารดา้นการชาํระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากทศันคติท่ีดี 
และความสารถทางเทคโนโลยีย่อมส่งผลให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา



ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประสบการณ์ในการเสียภาษี ไม่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสีย
ภาษี ดา้นการชาํระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าอสิระ คร้ังนี ้
  1. ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรโรงงานวตัถุระเบิดทหาร อยู่ในระดบัปานกลาง อยากให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัการให้ความรู้
เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือจดัการอบรมสมัมนา ฯลฯ เพื่อใหบุ้คคลการไดมี้ความรู้อยูใ่นระดบัมากต่อไป 
  2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงไดแ้ก่กรมสรรพากร ควรจดัการอบรมเพ่ือเพิ่มพุนความ
รู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ใหแ้ก่กลุ่มท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยตรง 
 ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าอสิระคร้ังต่อไป 
  1. ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรทุกประเภท ไดแ้ก่ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีจากการขายสินคา้ออนไลน ์เป็นตน้ 
  2. ศึกษาความพึงพอใจในการใชร้ะบบยืน่แบบออนไลนข์องกรมสรรพากรท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565  
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