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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 1  (2) เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสีย
ภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี  คือ ผู้เสียภาษี
ท่ีมาติดต่อราชการในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 จ าหนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี
ของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมอีายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน ท าให้
การเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้
เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีเพศ สถานภาพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ไม่ต่างกัน 
การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย และทัศนคติต่อพฤติกรรม
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การใช้งาน มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1  และปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 

 

ค าส าคญั : แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
 This research study with objectives. (1) to study selection to use filing and payment the 
personal income tax returns through the electronic system of taxpayers in the Bangkok area 
revenue office 1. (2) to study selection to use filing and payment the personal income tax returns 
through the electronic system of taxpayers in the Bangkok area revenue office 1 classified by 
personal factors. (3) to study technology acceptance and the factor of service and marketing 
mix  that affect selection to use filing and payment the personal income tax returns through the 
electronic system of taxpayers in the Bangkok area revenue office 1. The sample group used in 
this study was 400. Revenue Department Taxpayer use the service in the Bangkok area revenue 
office 1. Using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test, One-
Way ANOVA. If differences were found, they were compared in pairs. By means of LSD and using 
multiple regression statistics 
 Test results of the hypothesis found that the personal factors have different of age, level 
of education and occupation causing selection to use filing and payment the personal income tax 
returns through the electronic system of taxpayers in the Bangkok area revenue office 1 is different. 
The personal factors have different of gender, status and Average monthly income causing 
selection to use filing and payment the personal income tax returns through the electronic system 
of taxpayers in the Bangkok area revenue office 1 is not different. Technology acceptance for 
Perceived benefit, Perceived Ease and attitude on deportation of use  affect selection to use filing 
and payment the personal income tax returns through the electronic system of taxpayers in the 
Bangkok area revenue office 1 and the factor aspect service and marketing mix of product, price 
and promotion affect selection to use filing and payment the personal income tax returns through 
the electronic system of taxpayers in the Bangkok area revenue office 1. 
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 กรมสรรพากรเป็นหน่วยจัดเก็บหลักของประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งความ
ท้าทายของกรมสรรพากร ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีท่ัวโลก 
เผชิญในปี 2563 ท่ีผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของไทย รัฐบาล
จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการรักษาเสถียรภาพ ทางการคลังและเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ขณะเดียวกันวิกฤติครั้งน้ี นับว่าเป็นตัวเร่งส าคัญที่ท าให้ภาคธุรกิจและสังคมเข้าสู่การปรับตัวในยุคดิจิทัล ซึ่ง
ท าให้สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านเปลี่ยนไปจากเดิม โดยปี 2564 น้ี ได้ขยายเวลายื่นแบบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เฉพาะการย่ืนผ่านอินเตอร์เน็ตถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และสามารถ ท าธุรกรรมภาษีท่ี
บ้าน (TAX from Home) เพื่อความปลอดภัย ช่วยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 อยู่ในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 
665, 665/1 อาคารกมลสุโกศล (ตรงข้ามสวนรมมณีนารถ) ถนนมหาไชย แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 โดยมีหน้าท่ีในการก ากับดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพากร
พื้นท่ีสาขาพระนคร 1 และส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2 ในแต่ละปีมีผู้ประกอบการท้ังบุคคลธรรมดา 
องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล ได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีท้ังสองช่องทาง ได้แก่ ยื่นด้วย
ตนเองท่ีส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา และยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ถึงแม้ว่ากรมสรรพากร จะมีนโยบายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น การน าคู่มือแนะน าการยื่นแบบแสดง
รายการและการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้เสียภาษี การแนะน าการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้กับผู้เสียภาษี การเปิดบริการแนะน าการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) 
และ Web Chat เป็นต้น แต่ก็ยังมีผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ านวนมากท่ียังคงยื่นแบบแสดงรายการไม่
ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกฎหมายภาษีในแต่ละปี และการเลือกยื่นแบบภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของผู้เสียภาษี 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะด าเนินการวิจัยเรื่อง การเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดย
ข้อมูลท่ีได้หลังจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย จะเป็นข้อมูลส าคัญเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าเอาข้อมูลงานวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการให้บริการ และเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
เสียภาษีตรงจุดมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 2. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสีย
ภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตประชากร ขอบเขตการศึกษาการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยต้ังใจศึกษากลุ่มผู้เสียภาษีในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งมีจ านวน 2 สาขา คือสรรพากรพื้นท่ี
สาขาพระนคร 1 และสรรพากรพื้นท่ีสาขาพระนคร 2 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง น้ี ได้แก่ ผู้เสียภาษีในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 1 ต้ังอยู่เลขท่ี เลขท่ี 665, 665/1 อาคารกมลสุโกศล (ตรงข้ามสวนรมมณีนารถ) ถนนมหาไชย 
แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาด กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเช่ือมั่นท่ี  95%  และจากการ
เปิดตาราง พบว่า  จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องท าการศึกษาครั้งน้ีมีท้ังหมด  400 ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีจะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของผู้เสียภาษีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 4. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 1 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) ท่ีได้ก าหนดข้ึนเพื่อศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
ใช้งาน และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส าคัญต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอาผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
ในการให้บริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษีตรงจุดมากยิ่งข้ึน 
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บททบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร และขั้นตอนการยื่นแบบภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไปหรือจากหน่วยภาษี ท่ีมีลักษณะพิเศษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายได้เกิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยปกติ จัดเก็บเป็นรายปี รายได้ท่ีเกิดข้ึนใน
ปีใด ๆ ผู้มีรายได้มีหน้าท่ีต้องน าไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนดภายในเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม ของปีถัดไป 

แนวคิดเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ให้ค านิยามของการ ยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็น
องศ์ประกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ 
(1) พฤติกรรม (2) ทัศนคติท่ีมีต่อเทคโนโลยี และ (3) การใช้งานเทคโนโลยีท่ีง่ายข้ึน 
 อรุโณทัย พยัคฆงพงษ์(2560) ได้กล่าวไว้ว่า แบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยีเป็นความสัมพันธ์ท่ี
เช่ือมโยงระหว่างความต้ังใจและพฤติกรรมการยอมรับใช้ เทคโนโลยีจริง โดยความตั้งใจได้รับอิทธิพลมาจาก
ทัศนคติของบุคคล ส าหรับบุคคลหน่ึงจะมีการยอมรับเทคโนโลยีเมื่อมีการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ความง่าย 
ในการใช้งาน ซึ่งการรับรู้เชิงบวกดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลน้ันมีทัศนคติท่ีดีต่อ การยอมรับใช้เทคโนโลยี  

แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
 Mohammad (2015 อ้างใน พัทธนันท์ ศุภภาสิณ และคณะ, 2562) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมการ
บริการน้ันมีประโยชน์ทางธุรกิจและช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) (2) ต้านราคา (Price) (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) (5) ด้านบุคลากร (People) (6) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และ (7) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Environment) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541 อ้างใน สิริกาญจน์ กมลปิ
ยะพัฒน์, 2556) สรุปเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ การบริการ (Marketing Mix’s) ว่า
ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับข้ันตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
และพบว่าผู้บริโภคผ่าน กระบวนการ 7 ข้ันตอนคือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Marketing Mix’s) หรือ 7Ps 
 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร และขั้นตอนการยื่นแบบภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 วิไลวรรณ กลมมา, (2555 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของผู้เสียภาษีเกี่ยวกับการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,91) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 62.37 และ
ปัญหาเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,91) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับของปัญหามากไปน้อย พบว่าด้าน
การย่ืนแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระดับปัญหามาก 
 ศศิกานต์ จัตุปา (2557) ได้กล่าวไว้ว่า จากแนวความคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
ท าให้หน่วยงานภาครัฐจ าเป็น ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง เพื่อร่วมกันหาทาง 
ปรับเปลี่ยน วิธีการ และรูปแบบในการด าเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความสมบูรณ์ และ
ประสบความส าเร็จร่วมกัน ซึ่งกรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหน่ึงมุ่งท่ีจะเป็นพลังขับ
เคลื่อนท่ีส าคัญท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ e-Government ในประเทศไทย กรมสรรพากรจึงไต้ปรับ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการเป็น e-Revenue 

แนวคิดเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 ฟ้ารพิณท์ ฟ้าฏิษฐกุล (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ในเขตอ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ในเขตอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูนได้แก่ปัจจัยการรับรู้ว่ามี
ประโยชน์ ปัจจัยการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ปัจจัยด้านทัศนคติการใช้งาน ปัจจัยด้านความต้ังใจใช้
เทคโนโลยีท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์
ของการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยการยอมรับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์ของ
การย่ืนแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากที่สุด  

แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
 มธุรส ส าราญ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา: ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
ภาพรวมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบฯ อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านมีผลต่อการ
ตัดสินใจโดยด้านราคามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ต้านส่งเสริมการตลาด และต้านพนักงาน  
 ขวัญฤทัย  พัฒน์แก้ว (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ของประชาชน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
สมุทรปราการ 3 ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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ผ่านอินเทอร์เน็ต ของประชาชน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 3 ไม่แตกต่าง
กันพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5)  ด้านบุคลากร 6) ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมี
การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัย ครั้งน้ี คือ ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานกรุงเทพมหานคร 1 ทางผู้วิจัยไม่
ทราบจ านวนของประชากรท่ีมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขต
รับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน าเอามาวิเคราะห์สถิติ เพื่อการตอบข้อสมมติฐานของการวิจัยในเร่ืองท่ีก าลังศึกษา การวิจัยน้ี
เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจท่ีใช้แบบสอบถามท้ังแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถามปลาย
ปิด มีตัวเลือกค าตอบให้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบและในส่วนแบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยจะ
ก าหนดเฉพาะค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานกรุงเทพมหานคร 1 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวน 6  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากร
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย อิทธิพลทาง
สังคม ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้งาน จ านวน 14 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 
 ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ของผู้เสียภาษีในเขต
ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ  
จ านวน 22 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 
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 ส่วนท่ี  5 เป็นค าถามปลายเปิดท่ีถามเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในปีภาษีถัดไป ท่านจะเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ เพราะเหตุใด จ านวน 1 ข้อ 
 

เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัย
ส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตัวแปรด้านการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 2.1 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้
แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตต่างกัน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test 
 2.2 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว ( Ore-Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่าง จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 2.3 การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ทดสอบโดยใช้สถิติถดถอย Multiple regression 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1  โดยรวมภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ผลการศึกษาการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 2.1 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ต่างกัน 
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 2.2 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสีย
ภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 3.1 การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย และ
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้งาน มีผลต่อการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 3.2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลต่อการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
 สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลการวิจัย การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ เสียภาษีในเขตส า นักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 1 ให้ความส าคัญกับการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความสะดวกมากกว่าการยื่นแบบด้วยกระดาษ ทั้งนี้สอดคล้องกับ แนวคิด 
ฟ้ารพิณฑ์ ฟ้าฏิษฐกุล (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ในเขตอ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน พบว่า ความรู้สึกประหยัดเวลาและลดข้ันตอนการท างาน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ในเขต
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร ค าเงิน (2555 
อ้างใน จิรัญญา สง่าพงษ์ ,2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ท่ีใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญกับปัจจัยในภาพรวม
อยู่ในระดับมากโดยรายการท่ีมีความส าคัญสูงสุด 
 2. การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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 2.1 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 มีเพศต่างกัน ท าให้การ
เลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้เสีย
ภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
ผู้วิจัยมีความคิดว่า เพศไม่ได้เป็นตัวก าหนดในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บังอร โถทอง (2554 อ้างใน นุษบา 
โปร่งกลาง, 2562) การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท่ีมีหน้าท่ีอื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีท่ีมีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นแบบเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 
สถานภาพสมรสและอาชีพ ส่วนปัจจัยอีก 4 ปัจจัย คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ ไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นกับการยื่นแบบเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต และสอดคล้องกับแนวคิดของ  วิไลวรรณ กลมมา (2555) 
ศึกษากรรับรู้ข่าวสารของผู้เสียภาษีเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 
91) ผ่านอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ มีผลต่อ
ปัญหาในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเทอร์เน็ตด้านการขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบทางเน็ต  
 2.2 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 มีอายุต่างกัน ท าให้การ
เลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้เสีย
ภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า อายุ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 เป็นตัวก าหนดการ
เลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจาก
ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ท่ีมีอายุต่างกันอาจยังไม่มีความความเข้าใจ 
และมั่นใจในระบบกรมสรรพากร ซึ่งต้องการให้เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาก่อนยื่นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุขจี มูลทองน้อย (2554 อ้างใน อาริศรา นนทะคุณ, 
2561 ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 ผลการศึกษาพบว่า อายุของผู้เสียภาษีมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต์ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านส่งเสริมการตลาด มีระดับ
ความคิดเห็นแตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ นุษบา โปร่งกลาง(2562) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล ธรรมคาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุ ท่ีแตกต่างกันให้ความส าคัญต่อการยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเว็บไซด์ ด้านค่าใช้จ่าย  
ด้านบริการ และด้านประชาสัมพันธ์ ท่ีแตกต่างกัน 
 2.3 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 มีสถานภาพต่างกัน ท าให้
การเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้
เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถานภาพต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุขจี มูลทองน้อย 
(2554 อ้างใน อาริศรา นนทะคุณ, 2561) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 ผลการศึกษาพบว่า 
สถานภาพของผู้เสียภาษีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่าง ๆ มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ  วิไลวรรณ กลมมา (2555) ศึกษากรรับรู้ข่าวสารของผู้เสียภาษีเกี่ยวกับการย่ืนแบบ
แสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า เพศ 
อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อปัญหาในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเทอร์เน็ตด้านการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบทางเน็ต  
 2.4 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 มีระดับการศึกษาต่างกัน 
ท าให้การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งไม่ไปตาม
สมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ระดับการศึกษาต่างกัน เป็นตัวก าหนดในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิไลวรรณ 
กลมมา (2555) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของผู้เสียภาษีเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกยา อาชีพ 
และ รายได้ มีผลต่อปัญหาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่าน
อินเทอร์เน็ตค้านการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการย่ืนแบบทางเน็ต และไม่สอดคล้องกับ บังอร โถทอง 
(2554 อ้างใน นุษบา โปร่งกลาง, 2562) การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท่ีมีหน้าท่ีอื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นแบบเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ สถานภาพสมรสและอาชีพ ส่วนปัจจัยอีก 4 ปัจจัย คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นกับการย่ืนแบบเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 
 2.5 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 มีอาชีพต่างกัน ท าให้การ
เลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีใน
เขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาชีพต่างกัน เป็น
ตัวก าหนดในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพา ทัพไทย ( 2560 ) กล่าวว่าอาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความต้องการใช้
สินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันและสอดคล้องกับแนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค ( 2559) กล่าวว่าปัจจัย
ด้านอาชีพเป็นตัวแปรท่ี 3 ใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงชนช้ันทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาชีพจะเป็นตัวก าหนด
สถานะในด้านความภาคภูมิใจและสามารถวัดโดยวิธีการวัดด้วยตัวแปรท่ี 3 เกี่ยวข้อง 
 2.6 ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
ท าให้การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
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ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ถึงเกณฑ์ท่ีต้องช าระภาษี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด การเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ย่อมเป็นช่องทางการให้บริการท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เสียภาษีได้เป็น
อย่างดีท้ังน้ีไม่สอดคล้องกับ พรพิมล ศิริ โชติอาภรณ์ (2551) ศึกษาเร่ืองเหตุผลการใช้บริการการยื่นแบบ และ
ช าระภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา ส านักงานสรรพากร พื้นท่ีชลบุรี 2 ผลการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จะมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการแตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับ สาวิตรี 
นาคศรีม่วง (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่าน 
 3. ศึกษาศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสีย
ภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 สรุปได้ ดังน้ี 
 3.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ มีผลต่อการเลือกใช้บริการย่ืนแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้เสียภาษีในเขตส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ส่วนใหญ่เห็นว่าการย่ืนแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถยื่นแบบได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่มีวันหยุด ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ค าเงิน 
(2555 อ้างใน จิรัญญา สง่าพงษ์ ,2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญกับปัจจัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการท่ีมีความส าคัญสูงสุด คือ การใช้บริการมีความสะดวก สามารถยื่นแบบฯ 
ได้ในวันหยุดราชการและช่วงเวลา 16.30 -21.00 น. และสอดคล้องกับ นุษบา โปร่งกลาง (2562) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าด้านเว็บไซต์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว เรื่องระบบมีการจ ากัดช่วงระยะเวลาการเช่ือมต่อการใช้งาน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้นานท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 3.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่าย มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากร
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
เลือกใช้การยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล 
(2559 อ้างใน อาริศรา นนทะคุณ, 2561) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ : กรณีศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ ได้สรุปกรอบแนวคิดในการยอมรับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (-Service) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้
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ประโยชน์ท่ีได้รับ คุณภาพของการบริการ และความเช่ือถือไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุไร 
รัตน์ ครุฑค า (2558 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีในรูปแบบการยื่นแบบและ
ช าระภาษีออนไลน์ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ ด้านความถูกต้องและความ
น่าเช่ือถือของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบ ด้านความสะดวกและความรวดเร็วของระบบ และค้านระยะเวลาการให้บริการ 
 3.3 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากร
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 
เลือกใช้การยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามค าแนะ สังคมช่วยให้ก้าวทันเทคโนโ ลยีมากยิ่งข้ัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ
อิเล็กทรอนิกส์ของการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยการยอมรับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ
อิเล็กทรอนิกส์ของการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากท่ีสุด ปฐมาภรณ์ บ ารุงผล (2563) 
ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการต้ังใจใช้บริการย่ืนแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ด้านคุณภาพของระบบโครงสร้าง ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการตอบสนองโต้ตอบ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านความคาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความ
ไว้วางใจ ส่งผลต่อความ ต้ังใจใช้บริการยืนแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์ เ น็ตของธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 64.6 อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  
 3.4 การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้งาน มีผลต่อการเลือกใช้บริการย่ืนแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 1 มีทัศนคติท่ีดีต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี 
รัตน์ (2541 อ้างใน สิริกาญจน์ กมลปิยะ พัฒน์ , 2556 ให้ความหมาย บุคลากร (People) หรือพนักงาน 
(Employees) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในกระบวนการผลิตและบริการ ซึ่ง
ต้องผ่านการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Iraining) และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ าได้เหนือคู่แข่ ง ดังน้ัน เพื่อ
คุณภาพในการบริการองค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนท่ีจ าเป็น ในการมอบหมาย
อ านาจ และหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถความน่าเช่ือถือ มีทัศนคติท่ีดี 
มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  อาริศรา นนทะคุณ (2561) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่น
แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครพฤติกรรมการยื่นแบบฯ พบว่า ส่วน
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ใหญ่เป็นกลุ่มท่ียื่นแบบๆ ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด.91) ด้วยตนเองในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งทราบวิธีการยื่นแบบฯออนไลน์จาก แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
เช่น กรมสรรพากร ค้นหาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต และสถานท่ีท างาน 
 3.5 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 1 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  สามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ไม่ว่าจะเป็น ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุษบา โปร่งกลาง (2562) 
ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมคาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าด้านเว็บไซต์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว เรื่องระบบมีการจ ากัดช่วงระยะเวลาการเช่ือมต่อการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน
ท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด มธุรส ส าราญ (2559) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา: ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสระแก้ว ผล
การศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่น
แบบฯ อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านมีผลต่อการตัดสินใจโดยด้านราคามีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีอื่นๆ เพิ่มเติม หรือศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ท่ีมีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในด้านใดบ้าง 
 2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากแบบสอบถาม  เช่น การสัมภาษณ์ 
เป็นต้น เพื่อให้เป็นข้อมูลท่ีเป็นเชิงคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
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