
 
 

ความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษี

เงินไดผานอนิเตอรเน็ตของประชากร ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

SATISFACTION OF PEOPLE WHO USE INCOME TAX FILLING THOUGH THE 

INTERNET IN BANG LAMUNG PROVINCE CHONBURI. 

 

สันติ ผลพรม 

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผูรบัผิดชอบบทความ 

 

  Santi Phonprom 

Email:Tijung_nn@hotmail.com 

Faculty of Business Administation Program in Accounting, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ตของประชากร ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผาน

อินเตอรเน็ตของประชากร ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3)เพื่อศึกษา

ปจจัยดานความสะดวกรวดเร็ว ดานระบบงาน ดานการบริการ ดานความประหยัดคาใชจายและเวลา และดาน

ประชาสัมพันธที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษี

เงินไดผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 กลมุตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตพ้ืนที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน 

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test  สถิติความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ

ความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD



2 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคลของประชากร ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกันทำใหความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ตแตกตางกัน  และผลการวิจัย ปจจัยที่มีผลความพึงพอใจจากใช

บริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอ    

บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม โดยเรียงตามลำดับที่มีผลสูงสุด คือ คือ ดานความประหยัดคาใชจายและเวลา  

ดานความสะดวกรวดเร็ว และดานประชาสัมพันธ ตามลำดับโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.839 

และสามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 70.3 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ,การรับบริการ,การย่ืนชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน 

    ทางอินเตอรเน็ต ของประชากร ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    

ABSTRACT 

    This research study The objectives of this research were 1) to study the satisfaction of people 

in the area of Bang Lamung District personal income tax return filing service and income tax payment 

via internet. 2) To study the satisfaction of using the service of personal income tax return filing and 

income tax payment via internet of the population in Bang Lamung District Chonburi through the 

Internet classified by personal factors 3) To study the factors of convenience, speed, system, service 

in terms of cost and time savings and public relations that affect the satisfaction of personal income 

tax return filing service and income tax payment via internet of the population in the area Bang 

Lamung District Chonburi 

  The sample group used in this research was the population in Bang Lamung District. Chonburi 

Province, 400 people, using a simple random sampling method is a quantitative research study. The 

tools used in the research were questionnaires. Statistics used for analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested using a t-test statistic and One-

way ANOVA statistic. If any differences were found, the pairs were compared. using the method of LSD 

  Hypothesis test results It was found that the personal factors of the population in the area 

of Bang Lamung District, Chonburi Province with different gender, educational level and occupation 

resulted in different satisfaction from using the service for personal income tax return filing and 

income tax payment via the Internet. and research results Factors Affecting Satisfaction in Filing 

Forms List and pay personal income tax via the Internet. of the population in the area Bang Lamung 

District Chonburi Province as a whole, in order of highest effect, is cost-saving and time-saving. 

convenience and speed and public relations Respectively, the multiple correlation coefficient (R) 

was 0.839, and 70.3% of the relationship could be explained. 

Keywords: Satisfaction of service, Income tax filling though internet 
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บทนำ 

รูปแบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในอดีตที่ผานมา เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูเสยีภาษีทั้งที่เปน

ขอมูลสวนบุคคล อาชีพ รายได รวมท้ังคาลดหยอนตาง ๆ เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการพิจารณาอัตราการเสียภาษี

ซึ่งฐานขอมูลดังกลาวจะถูกเขียนบันทึกลงแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ที่เปนเอกสาร เพื่อใชในการจัดการทางภาษี

ของกรมสรรพากรตอไป แตการจัดการทางภาษีที่ผานมาในแบบที่เปนเอกสารนั้น มีปญหาในการจัดการตาง ๆ อาทิ

เชน มีหลายขั้นตอนใน การจัดการทางภาษีทำใหใชเวลามาก เกิดความผิดพลาดจากการคํานวณอัตราภาษีไดงาย 

ปญหา ในการหาสถานที่เพื ่อจัดเก็บเอกสาร  การขนสงเอกสาร และการทำลายเอกสารเกาเปนตน เนื่องจาก

กรมสรรพากรไดมีการกำหนดยุทธศาสตรไวจึงไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บภาษีในป 2545 โดยใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการจัดการทางภาษีของกรมสรรพากร เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรของกรมสรรพากร 

และเพื่อลดขอบกพรองในการจัดเก็บภาษีแบบเดิม อีกทั้งเปนการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

และชำระภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพ้ืนที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อทราบแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขวิธีการในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผานทางอินเทอรเน็ตใหผูเสียภาษีไดรับความ

สะดวกและพึงพอใจมากที่สุด เพื่อประโยชนตอการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรและการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพกรตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษี

เงินไดผานอินเตอรเน็ตของประชากร ในเขตพ้ืนที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษี

เงินไดผานอินเตอรเน็ตของประชากร ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผานอินเตอรเน็ตโดยจำแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานความสะดวกรวดเร็ว ดานระบบงาน ดานการบริการ ดานความประหยัดคาใชจาย

และเวลา และดานประชาสัมพันธที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางท่ี

ในการวิจัย จำนวน 400 คน  

2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นท่ี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีปจจัยที่

มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผาน

อินเตอรเน็ตไดแก ดานความสะดวกรวดเร็ว ดานระบบงาน ดานการบริการ ดานความประหยัดคาใชจายและเวลา 

และดานประชาสัมพันธ 

 



4 
 

ตัวแปรที่ใชในการรศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ปจจัยที่มีตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาและชำระ

ภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ต ไดแก ดานความสะดวกรวดเร็ว ดานระบบงาน ดานการบริการ ดานความประหยัด

คาใชจายและเวลา และดานประชาสัมพันธ 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระ

ภาษีเงนิไดผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพ้ืนที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและ

ชำระภาษีเงินได ผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพ้ืนที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

2. เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระ

ภาษีเงนิไดผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดอืน  

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

บททวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

พีรพัฒน ตุลยาเดชานนท( 2555:27)ความพึงพอใจเปนทัศนคติที่เปนนามธรรม เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของ

กับความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีการใชอารมณและจิตใจ ประกอบกับการมีประสบการณ แตไมสามารถจับ

ตองได เกิดเปนความรูสึกดานบวกตอสิ่งกระตุนนั้น เปนเพราะสิ่งกระตุนนั้นสามารถตอบสนองความตองการ หรือ

ความคาดหวังของบุคคลได และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหรือเมื่อไดรบัประสบการณใหม 

วิดารัตน เจรญิรูป (2558:10) สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นความพอใจและทัศนคติ

ที่บุคคลมีตอสิ่งใด สิ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ ที่ตอบสนองความตองการของคนตามที่คาดหวังกับสิ่งที่

ไดรับจริงในสถานการณ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได ตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น 

ศิริมาส บุญถนอม(2558: 32)ความพึงพอใจ เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได 

การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการ

ยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นและการ

แสดงความคิดเห็นน้ันจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้น 

กรรณิการ รุจิวรโชติ (2563:7)  ไดกลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรม

เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมสามารถมองเห็นรูปรางได นอกจากนี้ความพึงพอใจเปน

ความรูสึกดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถ

ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลได ซึ่งความพึงพอใจที ่ เกิดขึ ้นสามารถเปลี ่ยนแปลงไดตามคานิยมและ

ประสบการณของตัวบุคคล 
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ความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบภาษีเงินไดและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต หมายถึง ความรูสึก 

ความชอบ ความพอใจ ความตองการของประชาชนที่ไดรับจากการใชบริการยื่นแบบภาษีและการชําระภาษีผานทาง

อินเตอรเน็ต 

ความพึงพอใจจากการใชบริการดานความสะดวกรวดเร็ว หมายถึง ความพึงพอใจที่ผูใชบริการยื่นแบบภาษี

ผานอินเตอรเน็ตไดรับ ในเรื่องของความสะดวกสบายในการยื่นแบบภาษีผานทางอินเตอรเน็ต เชน ย่ืนแบบภาษีงายๆ

ผานทางอินเตอรเน็ต ไมตองเสียเวลาเดินทางไปย่ืนแบบภาษีเองที่สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาใหยุงยาก   

ความพึงพอใจจากการใชบริการดานระบบงาน หมายถึง ความพึงพอใจที่ผูใชบริการยื่นแบบภาษีผาน

อินเตอรเน็ตไดรับ เมื่อเขาสูระบบการยื ่นแบบภาษีทางอินเตอรเน็ต โดยระบบการยื่นแบบภาษีทางอินเตอรเน็ต มี

ขั้นตอนหรือวิธีการยื่นแบบภาษีท่ีเขาใจไดงาย 

ความพึงพอใจจากการใชบริการดานการบริการ หมายถึง ความพึงพอใจที่ผูใชบริการยื่นแบบภาษีผาน

อินเตอรเน็ตไดรบั จากกระบวนการย่ืนแบบภาษีตางๆหรือขั้นตอนท่ีผูใหบริการจะทำเพ่ือสงมอบใหแกผูรบับริการ 

ความพึงพอใจจากการใชบริการดานประหยัดคาใชจายและเวลา หมายถึง ความพึงพอใจที่ผูใชบริการยื่น

แบบภาษีผานอินเตอรเน็ตไดรับ ในเรื่องของการลดคาจายในการยื่นแบบภาษีผานทางอินเตอรเน็ต โดยมีคาใชจายที่

ถูกลงกวาการไปยื่นแบบเองที่สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา และประหยัดเวลาในการเดินทาง   

ความพึงพอใจจากการใชบริการดานการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพึงพอใจที่ผูใชบริการยื่นแบบภาษี

ผานอินเตอรเน็ตไดรับ ในเรื่องของการประชาสัมพันธวิธีการยื่นแบบภาษีผานทางอินเทอรเน็ต ระยะเวลาในการยื่น

แบบภาษีผานทางอินเตอรเน็ต โดยมีการประชาสัมพันธที่ชัดเจน เขาใจงาย และสามารถนำไปใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พรพรรณ เดชะศิริประภา (2560) ศึกษาลักษณะสวนบุคคล กระบวนการขั้นตอน และคุณภาพการบริการยื่น

แบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(e-Revenue) ตอความพึงพอใจในการยื่นแบบของพนักงาน

บริษัทเอกชน ในเขตสรรพากรพ้ืนที่ 10 ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางของขอมูลลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินไดสุทธิในการยื่นภาษี จำนวนเงินที่ทำการขอคืนไมสงผลตอ 

ความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส (e-Revenue) แตสงผลตอ

กระบวนการขั้นตอนในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Revenue) และคุณภาพ

บริการในการย่ืนแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Revenue) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

นิษฐกานต บุญฉลวย (2563) การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค1.เพื่อศึกษาขอมูลประชากรศาสตร2.เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจใน การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ตของประชากรใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.เพื ่อศึกษาความพึงพอใจในการยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง

อินเทอรเน็ตของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราจำแนกตามขอมูลประชากรศาสตร 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูล ภาคสนามแบบ

วิจ ัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช เครื ่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แลวทำการ

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ  
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ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน  

400 คน โดยการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาดของ กลุมตัวอยาง

ในการวิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจำนวนที่แนนอน หรือ ∞ (Infinity) จากคาความคลาดเคลื่อน 

5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถามทั้งแบบปลายปดและปลายเปด โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี ้

สวนที1่ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคำถามลักษณะประชากร ซึ่งจะประกอบไปดวย ดานเพศ 

ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน กำหนดใหผูตอบแบบสอบถาม

เลือกตอบ เพียงคำตอบเดียว  

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบไปดวย ดานความสะดวก

รวดเร็ว ดานระบบงาน ดานการบริการ ดานประหยัดคาใชจายและเวลา และดานประชาสัมพันธ มีขอคำถาม 22 ขอ 

กำหนดให      5=ระดับความสำคัญมากที่สุด,4=ระดับความสำคัญมาก,3=ระดับความสำคัญปานกลาง,2=ระดับความสำคญั

นอย,1=ระดับความสำคัญนอยที่สุด 

สวนที่3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจจากการใชบริการยืน่แบบแสดงรายการและชําระภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาผาน

อินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีขอคำถาม 4 ขอ กำหนดให 5=ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด,4=ระดับความพึงพอใจมาก,3=ระดับความพึงพอใจปานกลาง,2=ระดับความพึงพอใจนอย,1=ระดับความพึงพอใจ

นอยท่ีสุด 

สวนที4่ ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตในดานใด เปน

คำถามที่เกี่ยวของกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต

ในดานใด จำนวนขอคำถาม 1 ขอ เปนคำถามในลักษณะคำถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัยแบงชวงของระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระ

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของประชากรในในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

โดยแบงความสำคัญ ออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ในการวิเคราะหคา ในสวนที่ 2 

ดังตอไปนี้ กำหนดให 1.00-1.80=มีระดับความสำคัญในระดับนอยท่ีสุด,1.81-2.60=มีระดับความสำคัญในระดับนอย

,2.61-3.40=มีระดับความสำคัญในระดับปานกลาง,3.41-4.20=มีระดับความสำคัญในระดับมาก,4.21-5.00=มีระดับ

ความสำคัญในระดับมากที่สุด 

โดยแบงความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ในการวิเคราะหคาในสวนที่ 3 

ดังตอไปน้ี กำหนดให 1.00-1.80=มีระดับความความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด,1.81-2.60=มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับนอย,2.61-3.40=มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง,3.41-4.20=มรีะดับความพึงพอใจในระดับมาก,4.21-

5.00=มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับ ตัวแปรที่มีระดับการ วัดเชิงกลมุ

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ ตัวแปร ที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ดานความสะดวก รวดเร็ว ดานระบบงาน ดานการบริการ ดานประหยัดคาใชจายและเวลา 

และดานประชาสัมพันธ และความพึงพอใจจากการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  2.1 ความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและ ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน

อินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติการทดสอบ t-test 

2.2 ความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน

อินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

หากพบความ แตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจจากการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีระดับมาก  

2 ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกันทำให

ความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของ

ประชากรในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมตางกัน และประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี ที่มี อายุ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ทำใหความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบ

แสดงรายการและชําระภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี โดยภาพรวมไมตางกัน  

3. ปจจัยดานความประหยัดคาใชจายและเวลา ดานความสะดวกรวดเร็วและดานประชาสัมพันธ มีผลตอ

ความพึงพอใจจากการใชบริการยื ่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของ

ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และปจจัย ดานระบบงาน และดานการบริการ ไมมีผลตอพึง

พอใจจากการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขต

พื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

อภิปรายผล  

1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจจากการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจมาก  
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ        

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุป ไดดังนี ้

2.1 ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศตางกัน ทำใหความพึงพอใจจาก

การใชบริการยื ่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ 

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมตางกัน ผวูิจัยมีความเห็นวาเพศหญิงเปนเพศที่มีบุคลิกที่ออนโยน มีความ

ละเอียดรอบคอบ ในปจจุบันเพศหญิงจะออกมาทำงานมากกวา เพศชาย สอดคลองกับงานวิจัยของนิษฐกานต บุญ

ฉลวย (2563 พบวา กลุมตัวอยางที่มีขอมูลประชากรศาสตรโดยภาพรวม ดานเพศมีความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม

สอดคลองกับงานวิจัย ของ ณัฐวิทย เชื้อพรหม และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ความพึงพอใจของประชาชนตอ

การยื่นชำระภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ผานทางอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววาผลสรุปใน

การศึกษาครั้งนี้ ทำใหทราบวา เพศ อายุ สถานะ อาชีพ และรายไดที่ตางกัน ไมสงผลตอความพึงพอใจในการรับ

บริการ 

2.2 ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุตางกัน ทำใหความพึงพอใจจาก

การใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต โดยภาพรวมไมตางกัน ผวูิจัยมี

ความเห็นวา กรมสรรพากรใหความเสมอภาคกับบุคคลทุกระดับ ในการเขาใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี อยาง

เทาเทียมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ เดชะศิริประภา (2560) กลาววาความแตกตางของขอมูลลักษณะ

สวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินไดสุทธิในการยื่นภาษี จำนวนเงนิที่ทำ

การขอคืนไมสงผลตอความพึงพอใจในการย่ืนแบบแสดงภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Revenue) 

และไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิษฐกานต บุญฉลวย (2563) เมื่อทดสอบสมมติฐานรายประเด็น พบวา กลมุตัวอยาง

ที่มีขอมูลประชากรศาสตร ดานอายุ และรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาในดานความสะดวกและรวดเร็วแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.3 ประชากรในเขตพื้นท่ี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพตางกัน ทำใหความพึงพอใจ

จากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต โดยภาพรวมไมตางกัน 

ผูวิจัยมีความเห็นวาสถานภาพตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจจากการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของ นิษฐกานต บุญฉลวย (2563) พบวาผลการทดสอบ

สมมติฐาน สวนดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการย่ืน

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมผานทางอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ 

เดชะศิริประภา (2560) พบวา ความแตกตางของขอมูลลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินไดสุทธิในการยื่นภาษี จำนวนเงินที่ทำการขอคืนไมสงผลตอ ความพึงพอใจในการยื่นแบบ

แสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Revenue)    

2.4 ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหความพึง

พอใจจากการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต โดยภาพรวมตางกัน 

ผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ก็จะไดรับมอบหมายงานและตำแหนงหนาที่ตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวิทย เชื้อพรหม และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ความพึงพอใจของประชาชนตอ
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การยื่นชำระภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ผานทางอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร วาระดับการศึกษา

ตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการรับบริการที่แตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ เดชะศิริประภา 

(2560) ศึกษาลักษณะสวนบุคคล กระบวนการขั้นตอน และคุณภาพการบริการยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(e-Revenue) ตอความพึงพอใจในการย่ืนแบบของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตสรรพากรพื้นท่ี 

10  ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางของขอมูลลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือน เงินไดสุทธิในการยื่นภาษี จำนวนเงินที่ทำการขอคืนไมสงผลตอ ความพึงพอใจในการย่ืนแบบแสดงภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Revenue) 

2.5 ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีอาชีพตางกัน ทำใหความพึงพอใจจาก

การใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัย

มีความเห็นวาอาชีพนั้นมีผลโดยตรงตอพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานอินเตอรเน็ต เนื่องจากทุกอาชีพตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ รตพิร มีชัย และคณะ (2563) พบวาระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และลักษณะการทำงาน 

เปนลักษณะที่ทำใหความพึงพอใจตอการยื่นแบบชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ตในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานี มีความแตกตางกัน   

2.6 ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำให

ความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต โดย

ภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาระดับของรายได นั้นไมมีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต อันเนื่องมาจากสถานภาพทางการเงินของแตละบุคคลนั้น มีความ

แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ เดชะศิริประภา (2560) ศึกษาลักษณะสวนบุคคล กระบวนการ

ขั้นตอน และคุณภาพการบริการยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(e-Revenue) ตอความ

พึงพอใจในการยื่นแบบของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตสรรพากรพื้นที่ 10 ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางของ

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินไดสุทธิในการยื่นภาษี 

จำนวนเงินที ่ทำการขอคืนไมสงผลตอความพึงพอใจในการยื ่นแบบแสดงภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดาผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (e-Revenue) และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นิษฐกานต บุญฉลวย (2563) เมื่อทดสอบสมมตฐิาน

รายประเด็น พบวากลุมตัวอยางที่มีขอมูลประชากรศาสตร ดานอายุ และรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในดานความสะดวกและรวดเร็วแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

3. ศึกษาปจจัย ดานความสะดวกรวดเร็ว ดานระบบงาน ดานการบริการ ดานความประหยัดคาใชจายและเวลา 

และดานประชาสัมพันธ มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ีสามารถสรุปไดดังนี ้

3.1 ปจจัยดานความสะดวกรวดเร็ว ที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการ

และชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผูวิจัย

มีความเห็นวาประชากรสวนใหญ ใหความสำคัญตอปจจัยดานความสะดวกรวดเร็ว ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นิษฐกานต บุญฉลวย (2563) ความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน มีความพึงพอใจในการย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ตของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวมทั้ง 2 ดาน พบวา มีระดับ
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ความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 2 ดาน โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานความ

ประหยัดคาใชจายและเวลา และดานความสะดวกและรวดเร็ว และสอดคลอง กับงานวิจัยของ รติพร มีชัย และคณะ 

(2563) ผลการวิจัย พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการยื ่นแบบชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง

อินเทอรเน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรียงลำดับคาเฉลี่ยคือ 1) ดานการประหยัด พลังงาน เวลา และ

คาใชจาย 2) ดานคณุภาพของเว็บไซต 3) ดานความสะดวกรวดเร็ว และ4) ดานความปลอดภัยและการใหคำปรกึษา  

3.2 ปจจัยดานระบบงาน ที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวาประชากรสวนใหญ มีความเชื่อมันในระบบเว็บไซต ของกรมสรรพากรในการเขาใชบริการ ซึ่งสอดคลอง

การงานวิจัยของ ณัฐวิทย เชื้อพรหม และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) การศึกษาครั้งนี้ระดับความพึงพอใจดาน

ความประหยัดคาใชจายและเวลา ดานการบริการอยูในระดับมาก ความพึงพอใจดานระบบงาน ดานความสะดวก

รวดเร็ว ดานการประชาสัมพันธอยูในระดับกลาง และสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิช ถิระโคตร (2554:162) กลาวไว

วา เว็บไซตเปนสื่อที่อยูในการควบคุมของผูใชโดยสมบูรณนั่นหมายความวาผูใชมีโอกาสที่จะเลือกคลิกและไมคลิกที่ใด

ก็ไดตามความตองการและสามารถไปยังทุก ๆ แหงไดอยางายดายเพียงการใชเมาสคลิกตามลิงคตางๆ ดังนั้น การ

ออกแบบเว็บจึงมีความสำคัญที่จะดึงดูดใหผูใชเขาชมและทำกิจกรรมรวมในเว็บไซตของเราใหมากที่สุด  

3.3 ปจจัยดานการบริการ ที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยมีความเห็น

วาประชากรสวนใหญเขาใชบริการยื่นแบบภาษีผานอินเตอรเน็ตไดงายและเปนที่นิยม ตอบสนองความตองการอยูใน

ระดับสูง ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2554) คุณภาพการใหบริการ (service quality) หมายถึง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คณุภาพของบริการเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสรางความ

แตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได และสอดคลองกับแนวคิดของ Meesala (2016) สรุปวา การใหบริการที่มี

คุณภาพสูงเปนกุญแจสูความสำเร็จในการใหบริการอุตสาหกรรม ในยุคปจจุบันของการแขงขันที่รุนแรงการเฝาติดตาม

และการปรับปรงุคุณภาพการบริการเปนสิ่งสำคัญอยางย่ิงสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพและปริมาณธุรกิจ 

3.4 ปจจัยดานความประหยัดคาใชจายและเวลา ที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบ

แสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสวนใหญที่ใชการบริการของกรมสรรพากร เกิดความพึงพอใจในการใชบริการซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิษฐกานต บุญฉลวย (2563) ความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน มีความพึงพอใจในการย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ตของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวมทั้ง 2 ดาน 

พบวา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 2 ดาน โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 

คือ ดานความประหยัดคาใชจายและเวลา และดานความสะดวกและรวดเร็ว และสอดคลองกับแนวคิดของ  ไพรพนา 

ศรีเสน (2554)การใหบริการ หมายถึงพฤติกรรม กิจกรรม การกระทำ หรือกระการในการดำเนินการอยางใดอยาง

หนึ่งของบุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลหรือองคกรใหไดรับความสุข ความสะดวกสบาย

และความพึงพอใจ  

3.5 ปจจัยดานประชาสัมพันธ ที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและ

ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวาการประชาสัมพันธของกรมสรรพากรนั้นสำคัญอีกปจจัยหนึ่ง ซึ่งสอดคลองการงานวิจัยของ ณัฐวิทย เชื้อ
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พรหม และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ซึ่งผลสรุปในการศึกษาครั้งนี้ ทำใหทราบวาใหทราบวา เพศ อายุ สถานะ 

อาชีพ และรายไดที่ตางกัน ไมสงผลตอความพึงพอใจในการรับบริการ แตระดับการศึกษา ระดับความถี่ในการใช

อินเตอรเน็ต และระดับความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีทางอินเตอรเน็ตที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจใน

การรับบริการที่แตกตางกัน และระดับความพึงพอใจดานความประหยัดคาใชจายและเวลา ดานการบริการอยูในระดับ

มาก ความพึงพอใจดานระบบงาน ดานความสะดวกรวดเรว็ ดานการประชาสัมพันธอยูในระดับกลาง 

ขอเสนอแนะการนำไปใช  

1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศตางกัน มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชาํระ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ดังนั้นประชากร จึงตองทำตามกฎหมายในเรื่องของการเสียภาษีเงินไดทุก

คน และควรที่จะศึกษาหาความรูเพิ ่มขึ้นเพื่อใหเขาใจงายในการใชบริการยื ่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน

อินเตอรเน็ต ซึ่งจะทำใหเกิดความพึงพอใจจากการใชบริการท่ีมากข้ึน 

2. ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการใชบริการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเง ินไดผานอินเตอรเน็ต ดังนั ้น กรมสรรพากรควรที ่จะ

ประชาสัมพันธ และใหความรูใหกับประชากรทุกระดับชั้น เพื่อใหเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะมีผลตอความพึง

พอใจที่ดีข้ึน หลังจากที่ใชบริการ 

 3. ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพตางกัน มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเงินไดผานอินเตอรเน็ต ดังนั้น กรมสรรพากร ควรที่จะประชาสัมพันธ และใหความรู

ใหกับประชากรทุกอาชีพ ซึ่งทุกอาชีพประชากรก็ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด 

เพ่ือใหเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจที่ดีขึ้น หลังจากท่ีใชบริการ  

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน

อินเตอรเน็ต 

1. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ดานความประหยัดคาใชจายและเวลา มีผลตอความพึงพอใจจากการใช

บริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี ดังนั้น องคกรควรเพิ่มการบริการแจงสถานะการคืนภาษีผาน SMS ความสะดวกในการยื่น

แบบแสดงรายการ สามารถผอนชําระตามมาตรา 64 ได 3 งวด และสามารถยื่นผานอินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ชั่วโมง 

2. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ดานความสะดวกรวดเร็ว มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบ

แสดงรายการและชําระภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี ดังนั้น องคกรควร พัฒนาระบบใหนาเชื่อถือ/มีโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง มีความเชื่อมั่นในบริการวามี

ระบบควบคมุและคมุครองความปลอดภัยของขอมูลผูเสียภาษี คำแนะนําวิธีการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต

บนเครือขายของกรมสรรพากร(website) มีการ Update ขอมูลขาวสารอยางสม่ำเสมอ  

3. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาดานประชาสัมพันธ มีผลตอความพึงพอใจจากการใชบริการยื่นแบบแสดง

รายการและชําระภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ต ของประชากรในเขตพ้ืนที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ดังนั้น องคกรควรมีการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชบริการเสียภาษีทางอินเทอรเน็ตแกผูเสียภาษี คาธรรมเนียม

ในการชําระภาษีผานธนาคารหลังยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต การยื่นแบบผานอินเทอรเน็ตชวยใหเกิดความสะดวก

ประหยัดเวลา และคาใชบริการ และการสรางปลูกจิตสํานึกในการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการดำเนินการวิจัยประเมินผลนโยบายการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผาน ระบบ

อินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกประเภทภาษี เพื่อจะไดภาพรวมของผูเสียภาษีที่มีตอการบริการยื่นแบบแสดงรายการ

และชำระภาษีผาน ระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือทราบทัศนคติ ขอขัดของ อุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบาย เพื่อนํามา

ปรับปรุงงานดานบรกิารใหดียิ่งข้ึน 

 2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย เชนการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อให ผลการวิจัยละเอียดขึ้น 

เนื่องจากแบบสอบถามไมสามารถประเมินความคดิเห็นไดละเอียดลึกซึ้ง 

 3. กรมสรรพากรควรจัดใหมีการอบรมความรูการปฏิบัติงานในหนาที่แกผูรับผิดชอบในหนวยงานอยาง

สม่ำเสมอ และประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนผูสนใจทุกอาชีพรวมเขารับการอบรม 
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