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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทาง

ระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั 2) ระดบัความส าคญัของปัจจยัสนบัสนุนท่ี

มีผลต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์ 3) ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัสนับสนุนกับระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากร คือ บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากัด จ านวน

ทั้งหมด 346 คน ใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูล สถิติใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test, F-test, One-Way ANOVA และ Pearson Correlation พบวา่ 1) บุคลากรบริษทัซิติเซ็น 

แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั มีความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์
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โดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (Mean = 6.97 S.D. = 2.537) บุคลากรต าแหน่งงานผูบ้ริหาร มีคะแนนมากท่ีสุด 

บุคลากรอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี อายงุานต ่ากวา่ 5 ปี รายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท มีคะแนน

น้อยท่ีสุด เพศแตกต่างกัน ระดับความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดต่้อเดือน และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั ระดบั

ความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติระดบั 0.05 2) ความส าคญัของปัจจยัสนบัสนุนโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (Mean = 6.97, S.D. = 

2.537) ดา้นการฝึกอบรมมีคะแนนน้อยท่ีสุด 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสนับสนุนกบัระดบัความรู้ความ

เขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.01 

ขอ้เสนอแนะ : บริษทัควรมีการจดัฝึกอบรมตามกลุ่มพนกังานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนล่วงหนา้

ก่อนการยื่นเสียภาษีผ่านระบบออนไลน์ เน้นวิธีปฏิบติับนเวบ็ไซต ์การกรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ความรู้เก่ียวกบั

กฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และจดัท าคู่มือการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบออนไลน์ใหแ้ก่

บุคลากรทุกคน 

ค าส าคญั : ความรู้ความเขา้ใจ การยืน่เสียภาษีออนไลน์ บริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั 

ABSTRACT 

The objectives were 1) to study the level of knowledge and understanding of personal income tax filling online 

personnel of Citizen Machinery Asia Co., Ltd. 2)  the important level of supporting factors affecting level of 

knowledge and understanding of personal income tax filling online and 3)  the correlation between supporting 

factors and the level of knowledge and understanding of personal income tax filling online. This study was 

quantitative research. The samples were 346 personnel of Citizen Machinery Asia Co., Ltd. Questionnaires were 

used to collect data. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, One-

Way ANOVA and Pearson Correlation. The results were 1) personnel of Citizen Machinery Asia Co., Ltd. had 

in overall knowledge and understanding at quite high level (Mean = 6 . 97  S.D. = 2 . 537 ) .  Personnel for 

management positions group had the highest score, but the age under 25 years, below bachelor's degree, working 

age not more than 5 years, income less than 15,000 Baht groups had the lowest score. Sex were difference, the 

knowledge and understanding were not different, but age, education, work experience, income, and position 

were difference, the knowledge and understanding were different, statistically significant at alpha = . 05  level. 



2)  The overall of supporting factors important level was at quite high level (Mean = 6.97, S.D. = 2.537) , the 

training were at the lowest score. 3) The correlation between supporting factors and the level of knowledge and 

understanding were at medium level to high level, correlated in positive direction, statistically significant at 

alpha = 0 .01  level. Suggestion: The company should train the less knowledge than other groups personnel in 

advance before filling taxes, focus on practice to fill taxes online on the website, fill in the information correctly, 

personal income tax law, prepare a manual of personal income tax filing online on online system for all 

personnel. 

Keywords: knowledge and understanding, income tax filling online, Citizen Machinery Asia Co., Ltd. 

 

บทน า 

ในปัจจุบันหลายบริษทัก าลงัพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมยัท่ีก าลงัเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ปรับเปล่ียนวิธีการท างานแบบเดิมให้ทนัสมยั พยายามน าเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน กรมสรรพากรไดน้ านวตักรรมการบริการเชิงดิจิทลัเขา้มาใชใ้นการให้บริการผูเ้สียภาษี เป็นระบบภาษี

อิเล็กทรอนิกส์และจดัการเอกสารออนไลน์ เช่น ระบบยื่นแบบผ่านทางระบบออนไลน์อีไฟลล่ิ์ง (e-Filing)  ใบ

หักภาษี ณ ท่ีจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & E-Receipt) เป็นตน้ กรมสรรพากรถือไดว้่ามีบทบาทท่ีส าคญัต่อรัฐบาล ซ่ึงท า

หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีเพื่อน าส่งให้รัฐบาลพฒันาประเทศ  มุ่งพฒันาเคร่ืองมือนวตักรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการ

บริหารจดัการและบริการท่ีมีความโปร่งใส ทบทวนกระบวนการและกฎระเบียบต่างๆ ใหท้นัต่อสถานการณ์ใน

ปัจจุบนั อีกทั้งยงัค านึงถึงการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ลดขั้นตอน ลดตน้ทุน ลดกระดาษ ลดเวลา 

และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในแต่ละปีกรมสรรพากรมิไดมี้เพียงหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีเท่านั้น 

แต่ตอ้งมีหน้าท่ีขบัเคล่ือนในการรณรงค์ให้ประชาชนผูมี้รายไดห้ันมาใช้ระบบการยื่นเสียภาษีเแบบผ่านทาง

ระบบออนไลน์ รวมไปถึงมีการประชาสัมพนัธ์และอบรมเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการยืน่เสียภาษีท่ีเขา้ใจ

ง่าย ไม่ซับซ้อน ให้กับองค์กรและบริษัทได้รับทราบ อีกทั้ งสามารถดูวิธีการใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ของ

กรมสรรพากร 

บริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2001 ดว้ยทุนจดทะเบียน 36 ลา้น

บาท เป็นผูผ้ลิตและผูใ้ห้บริการเคร่ืองกลึงอตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยตวัเลขคอมพิวเตอร์ (CNC) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี



ในช่ือแบรนด์ Cincom และแบรนด์ Miyano ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการแจกจ่ายให้กบัลูกคา้ทัว่โลก ปัจจุบนับริษทัมี

บุคลากรทั้งหมด 346 คน ดา้นสวสัดิการของบุคลากร ประกอบดว้ย เบ้ียขยนัรายเดือน/รายปี วนัลาพกัร้อน 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกนัอุบติัเหตุ โบนัสประจ าปี รถรับส่ง และปรับเงินข้ึนประจ าปี 

ปัญหาท่ีพบในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชิน

เนอร่ี เอเซีย จ ากดั คือ ถึงแมจ้ะมีการขอความร่วมมือไปยงับุคลากรเก่ียวกบัการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ผ่านทางระบบออนไลน์ก็ตาม แต่ก็พบว่าไม่ถึงร้อยละ 30 ในแต่ละปีภาษี ท่ีสามารถยื่นเสียภาษีผ่านระบบ

ออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีด าเนินการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการยื่น

เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ (กรณีศึกษา บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย 

จ ากดั) เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัท่ีไดเ้ป็นแนวทางส าหรับการให้ความรู้ดา้นภาษีอากร อนัก่อให้เกิดความรู้ความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่บุคลากรฯ และประชาชนผูมี้เงินได ้น ามาซ่ึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์

ของ บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์ของ บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสนบัสนุนกบัระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์ของ บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับจากงานวจิัย 

1. ทราบถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์ของ

บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั 

2. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากัด เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาและ

ปรับปรุงใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่เสียภาษีฯของบุคลากร 



3. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สามารถน าพฒันาระบบการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบ

ออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน บุคลากรฯและผูมี้เงินไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ เกิดการยอมรับดา้นเทคโนโลยี

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้สียภาษี 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั จ านวน

ทั้งหมด 346 คน  (ขอ้มูลจากแผนกทรัพยากรมนุษย ์ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2565) แบ่งตามต าแหน่งงาน เป็น 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ 1) พนกังาน 2) หวัหนา้งาน 3) ผูบ้ริหาร 4) ผูบ้ริหารระดบัสูง   

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย ส่วนแรก ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดต่้อเดือน และต าแหน่งงาน ส่วนท่ีสอง ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ดา้นการ 

ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการอ านวยความสะดวก  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคล 

ธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านระบบเว็บไซต์ และความรู้ความเขา้ใจด้าน

กฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษารวบรวมขอ้มูล ตลอดจนวิเคราะห์และสรุปผล 

ไดก้ าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2565  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช ้แบบสอบถาม 1 

ชุด ต่อผูต้อบแบบสอบถาม 1 คน ซ่ึงชุดแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 เกบ็ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 5 ขอ้  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลความส าคญัปัจจยัสนบัสนุน โดยแบบสอบถามเป็นรูปแบบ Semantic Differential Scale 

(SD-Scale) จดัเป็นการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 0-10 ระดบั 



ส่วนที่ 3 ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ โดย

แบบสอบถามเป็นรูปแบบ Semantic Differential Scale (SD-Scale) จัดเป็นการวดัข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น 

(Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 0-10 ระดบั 

ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษ ตามท่ี

กฎหมายก าหนด และมีรายไดเ้กิดข้ึน ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยปกติจดัเกบ็เป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้

รายไดมี้หน้าท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนด ภายในเดือนมกราคม ถึง

มีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงัก าหนดใหย้ืน่แบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได ้

ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ท่ีตอ้งช าระ และเงินไดบ้างกรณี กฎหมายก าหนดให ้

ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยช าระภาษี ขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีก

ดว้ย แบบยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91ก าหนดเวลายืน่ มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถดัไป ผูมี้เงินเดือน

ทัว่ไปส่วนใหญ่จะเป็นเงินไดป้ระเภทท่ี 1 คือ เงินเดือน เบ้ียเล้ียง โบนสั และประเภทท่ี 2 เช่น ค่านายหนา้ เบ้ีย

ประชุม สามารถหกัค่าใชจ่้ายได ้50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากน้ียงัหกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัไดอี้กคนละ 

60,000 บาท เม่ือรวมรายไดท้ั้งหมดพร้อมกบัหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนตวัแลว้ จะเหลือเป็น “เงินได้

สุทธิ” อตัราการเสียภาษีอยูท่ี่ 5 – 35% เป็นการเสียภาษีแบบขั้นบนัไดโดยเงินไดสุ้ทธิ 150,000 แรกจะไดรั้บการ

ยกเวน้ ผูมี้เงินไดส้ามารถลดภาระตรงน้ีไดด้ว้ยการใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นภาษี กรณีมีคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้หรือมีเงิน

ไดแ้ต่เลือกน ามาค านวณภาษีพร้อมกนั สามารถใชสิ้ทธ์ิลดหย่อนภาษีได ้60,000 บาท กรณีมีบุตรสามารถหัก

ลดหย่อนภาษีได ้30,000 บาท/บุตร 1 คน โดยไม่จ ากดัจ านวนบุตร กรณีอุปการะเล้ียงดูบิดา-มารดา หรือบิดา-

มารดาของคู่สมรส สามารถหกัลดหยอ่นภาษีได ้30,000 บาท/คน สูงสุด 4 คน รวม 120,000 บาท (ตามเง่ือนไข

ของกรมสรรพากร) ประกนัสังคมหกัลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 9,000 บาท ประกนัชีวิต ลดหยอ่น

ภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ประกนัสุขภาพ ลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 

บาท กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลงทุนไดสู้งสุด 30% ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และ

เม่ือรวมกบักองทุนเพื่อการเกษียณอ่ืน ๆ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) หัก

ลดหย่อนภาษีไดสู้งสุด 30% ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเม่ือรวมกบักองทุนเพื่อการ



เกษียณอ่ืน ๆ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเพื่อการมีท่ีอยูอ่าศยั ลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่

ไม่เกิน 100,000 บาท เงินบริจาคเพื่อสนบัสนุนการศึกษา, สถานพยาบาลของรัฐ, การกีฬา หกัลดหยอ่นภาษีได ้2 

เท่าของจ านวนท่ีจ่ายจริง และเงินบริจาคเพื่อการกุศลอ่ืน ๆ ลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริง สามารถยื่นภาษีผ่าน

อินเทอร์เน็ต อีไฟลล่ิ์ง (E-FILING) และขอรับเงินคืนภาษีผา่นระบบพร้อมเพยไ์ด ้ ซ่ึงการยืน่ผา่นออนไลน์ยืน่ได้

ถึงวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ผูมี้เงินไดจึ้งจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ

ดา้นระบบเวบ็ไซต์ เพื่อประหยดัเวลาในการยืน่ภาษีของผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งการน าส่งแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงถา้หากมีการยืน่ภาษีออนไลน์นอกจากการช่วยประหยดัเวลาแลว้ ยงัลดค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางไปยืน่แบบท่ีกรมสรรพากร และไดรั้บสิทธิในการขยายเวลาการยืน่แบบออกไปไดอี้ก 8 วนั สามารถ

ด าเนินการ ยื่นภาษีออนไลน์ไดทุ้กวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ ตั้งแต่ 06.00 - 22.00 น. เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดในการ 

ยื่นภาษีออนไลน์จะมีการแจง้เตือนจากระบบทนัที อีกทั้งการขอคืนภาษีจะไดร้วดเร็วไม่เกิน 15-30 วนัท าการ มี

ขั้นตอนไม่ยากเพียงตอ้งเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัการยื่นภาษีออนไลน์ ให้เรียบร้อยและศึกษาขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง 

ขั้นตอนในระบบออนไลน์ไม่มีซบัซอ้นเพียงแต่ตอ้งตรวจสอบการรายงานขอ้มูลเขา้ระบบอยา่งถูกตอ้ง เวบ็ท่ีตอ้ง

ยื่น ยื่นภาษี online ในทุก ๆ ปีคือ เว็บ www.rd.go.th สมคัรเขา้ระบบจะสามารถท าตามขั้นตอนง่าย ๆ ไดเ้ลย 

ส าหรับใครท่ีไดรั้บเงินภาษีคืน ถา้มีการผูกบญัชีพร้อมเพยไ์วก้็จะไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินภาษี

คืนจากทางกรมสรรพากร แต่ส าหรับคนท่ีตอ้งจ่ายช าระภาษีเพิ่มเติมก็สามารถจ่ายตามช่องทางท่ีกรมสรรพากร

ก าหนดไดโ้ดยทนัทีไม่ว่าจะเป็นระบบโมบายแบงก์ก้ิง เคาน์เตอร์เซอร์วิส กรมสรรพากร หรือช่องทางต่าง ๆ 

ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ 

พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ (2551) ปัจจัยสนับสนุนการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ 

จ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เพื่อเกิดความรู้ความเขา้ใจและเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร โชคชัย กลัยากา้นตง (2552) การประชาสัมพนัธ์เป็นภาระหน้าท่ีของฝ่าย

บริหารหรือฝ่ายจดัการท่ีตอ้งวางแผนงาน และมีการกระท าอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ 

ไดรั้บการสนบัสนุนร่วมมือจากกลุ่มคนใหส้อดคลอ้งกบัประชามติหรือความตอ้งการของฝ่าย พร้อมทั้งใชว้ิธีการ

เผยแพร่ กระจายข่าวสาร เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย เกรียงศกัด์ิ เขียว

ยิ่ง (2549) การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความร็ความเขา้ใจ และความช านาญ

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตุัประสงคท่ี์ก าหนดไว ้การฝึกอบรมจะเกิดผลดีต่อบุคลากรก็



ต่อเม่ือบริษทัหรือผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการอย่างมีระบบ อาศยา โชติพาณิช (2549) การอ านวยความสะดวกมี

ความส าคญัในกระบวนการท่ีก าหนดให้ผูค้นท างานร่วมกนัเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการโดยไม่ถูกผูกมดัดว้ย

ขอ้จ ากดัของโครงสร้างแบบล าดบัชั้น เป็นการให้บริการแบบครบถว้นสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการ

อ านวยความสะดวก มุ่งท่ีให้บุคลากรเกิดความรู้สึกบางอยา่งท่ีฝังแน่น หรือยากท่ีจะเปล่ียนแปลงง่ายๆ เกิดการ

รับรู้และเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ปรียาพร บุง้ทอง (2561) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน

เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คล 

ธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดาในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคล เพศแตกต่างกนั ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดต่้อ

เดือน และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั  

ระดบัความรู้ความเขา้ใจดา้นเวบ็ไซต์และดา้นกฎหมายอยู่ในระดบัความส าคญัสูง ปัจจยัสนับสนุนท่ีมีผลต่อ

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้น

การอบรม ดา้นการอ านวยความสะดวก มีความสมัพนัธ์เชิงบวก (ทิศทางเดียวกนั) ระดบัสูง  

สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน

ทางระบบออนไลน์ (กรณีศึกษา บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั) ผูต้อบแบบสอบถาม คือ 

บุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรี อายุงานต ่ากว่า 5 ปี มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท และมีต าแหน่งงานเป็น

พนกังาน 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน

ทางระบบออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัความรู้ความเขา้ใจค่อนขา้งสูง ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรียาพร บุง้



ทอง (2553) เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจยั

สนบัสนุนท่ีแตกต่างกนัท าใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์

อยูใ่นระดบัท่ีแตกต่างกนั  

ความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal income tax law)โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัความรู้ความเขา้ใจสูง ทั้งน้ีเพราะบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ระดบัสูงเก่ียวกบัอตัราการเสียภาษี ระยะเวลาในการยื่นเสียภาษี รายการท่ีสามารถน ามาหักลดหย่อน ประเภท

แบบภาษีท่ีตอ้งยื่น สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของสร้อยเพชร ลิสนิ (2557) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ

จดัเก็บภาษี กรณีศึกษาส านกังานสรรพากรภาค 6 พบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาระดบัสูง 

ความรู้ความเขา้ใจดา้นระบบเวบ็ไซต ์(Website) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความรู้ความเขา้ใจค่อนขา้งสูง 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจระดบัสูงเก่ียวกบัการยืน่เสียภาษีฯผา่นเวบ็ไซตต์อ้งเขา้สู่ดว้ย

ช่ือผูใ้ชง้าน (เลขบตัรประชาชน 13 หลกั) และรหัสผ่านเท่านั้น แต่บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้

เว็บไซต์การยื่นเสียภาษีได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอีไฟล์ล่ิง (E-FILING) ของสรรพากร รายละเอียดการ

ลงทะเบียนคร้ังแรก และการอปัโหลดไฟลเ์อกสารประกอบการยืน่เสียภาษีฯผา่นเวบ็ไซตไ์ดใ้นระดบัค่อนขา้งสูง 

ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุษบา โปร่งกลาง (2561) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ความเขา้ใจดา้นระบบเวบ็ไซต์

อยูใ่นระดบัสูงมาก เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการศึกษา รายได ้

และอายงุาน ท าใหมี้ผลต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจดา้นระบบเวบ็ไซตไ์ม่สอดคลอ้งกนั 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 พบวา่ความส าคญัปัจจยัสนบัสนุนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความรู้ความ

เขา้ใจค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีเพราะปัจจยัสนบัสนุนมีความส าคญัอยา่งมากต่อการผลกัดนัและกระตุน้ให้บุคลากรเกิด

ความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ ช่วยให้บุคลากรสามารถยื่น

เสียภาษีผ่านระบบออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2551)  เร่ือง ปัจจยั

สนบัสนุนการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบออนไลน์จ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรม 

และการอ านวยความสะดวก เพื่อเกิดความรู้ความเขา้ใจและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร ดงันั้นปัจจยั



สนบัสนุนจึงถือว่ามีความส าคญัค่อนขา้งสูงต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ผา่นทางระบบออนไลน์ 

ดา้นการอ านวยความสะดวก (Convenience) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัสูง ทั้งน้ีเพราะบริษทัมี

การอ านวยความสะดวกพนกังานในเร่ืองของการออกหนงัสือรับรองการหกัเงินเดือน ณ.ท่ีจ่ายน าส่งช าระภาษี

เงินไดแ้ก่กรมสรรพากร การหกัเงินเดือน ณ.ท่ีจ่ายน าส่งช าระภาษีเงินไดแ้ก่กรมสรรพากร และการแจง้เตือนการ

ยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ก่อนถึงวนัก าหนดเวลาส้ินสุดการยื่น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอาศยา โชติ

พาณิช (2549)  เร่ือง การอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรเป็นการช่วยเหลือท าใหบุ้คลากรไดรั้บประโยชน์ทางใด

ทางหน่ึง เกิดความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนความยุง่ยากแก่บุคลากร บุคลากรสามารถปฏิบติังานหรือเกิดความรู้

ความเขา้จไดง่้ายข้ึน ดา้นการอ านวยความสะดวกจึงมีระดบัความส าคญัค่อนขา้งสูง 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public relations) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีบริษทั

มีการประชาสัมพนัธ์ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยู่เสมอ และมีช่องทางการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายขอ้มูลเขา้ถึงผูเ้สียภาษีไดง่้าย ซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนันท่ีส าคญัในการกระตุน้ให้

บุคลากรเกิดความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโชคชยั กลัยากา้นตง (2552)  เร่ือง การประสมัพนัธ์ก่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนั มุ่งเนน้

การส่ือสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจตรงกนั และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้ง 

ดา้นการประชาสมัพนัธ์จึงมีระดบัความส าคญัค่อนขา้งสูง 

ดา้นการฝึกอบรม (Training) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีเพราะบริษทัมีการ

ฝึกอบรมหรือประชุมช้ีแจงวิธีการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และการกรอกแบบยื่น ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 

ผา่นระบบออนไลน์ สิทธิประโยชน์ ค่าลดหยอ่นดา้นต่างๆ ท่ีบุคลากรจะไดรั้บ จึงท าให้บุคลากรสามารถยืน่เสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง สะดวก รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกรียง

ศกัด์ิ เขียวยิง่ (2549)  เร่ือง การฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอจะช่วย พฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรในดา้นต่างๆ 

และก่อใหเ้กิดความช านาญในยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์มากข้ึน ดา้นการฝึกอบรม

จึงมีระดบัความส าคญัค่อนขา้งสูง 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ท่ี 3 พบวา่ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public relations) 

ด้านการฝึกอบรม  (Training) ด้านการอ านวยความสะดวก  (Convenience) กับระดับความรู้ความเข้าใจ 

(Cognition) ในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชิน



เนอร่ี เอเซีย จ ากดั มีค่าความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) โดยมีค่าระหวา่ง 0.556 ถึง 0.795 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของวิภาดา สุขสวสัด์ิ (2558) เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้สียภาษีอากรท่ีมีผลต่อทศันคติการเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 13 (เขตคลองเตย) พบวา่ ความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจยัสนับสนุนกับระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัเชิงบวกเช่นเดียวกนั 

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ พบว่า เพศแตกต่างกนั ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งงานวิจยัของกนกรดา วิศวบรรเจิด (2561) เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฏา

กร ของเจา้หนา้ท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 5  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ อายแุตกต่างกนั ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่

เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้งงานวิจยัของพิมพล์ภสั สุขสวสัด์ิ (2559) เร่ืองความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 3 พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้งงานวิจยัของสายสมร สังขเ์มฆ (2553) เร่ืองความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน ในจงัหวดัภูเกต็  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อายุงานแตกต่างกนั ระดบัความรู้ความเขา้ใจใน

การยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย 

จ ากดั แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้งงานวิจยัของสุวรรณี รุ่งจตุรงค ์(2558) เร่ือง

ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ระดบัความรู้ความ

เขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี 

เอเซีย จ ากดั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้งงานวิจยัของสาวิตรี นาคศรีม่วง (2557) 

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยืน่แบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตส านกังาน

สรรพากร ภาค 4  



ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ต าแหน่งงานแตกต่างกนั ระดบัความรู้ความเขา้ใจ

ในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย 

จ ากดั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้งงานวิจยัของกสุุมา ด ารงชยั (2561) เร่ืองความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน ในต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวดั

มหาสารคาม  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านการประชาสัมพนัธ์มี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) กบัระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น

ทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์สูง อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 สอดคลอ้งงานวิจยัของ พนิตนารถ เยน็ทรัพย ์(2549) เร่ือง ความรู้และทศันคติ

เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือน  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 8 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์

ทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) กบัระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากัด ซ่ึงมีระดับความสัมพนัธ์ปานกลาง อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 สอดคลอ้งงานวิจยัของรินทร์ดา ชินภูมิวสนะ (2555) เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของ

นกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 9 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัสนับสนุนดา้นการอ านวยความสะดวกมี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) กบัระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น

ทางระบบออนไลน์ของบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากดั ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์สูง อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 สอดคลอ้งงานวิจยัของอศัณี กอจิตตวนิจ (2553) เร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้สียภาษี

ต่อการยืน่แบบและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะ 

1. บริษัทควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอกจัดอบรมหรือประชาสัมพนัธ์อย่าง

สม ่าเสมอแก่บุคลากรเก่ียวกบัระบบเวบ็ไซตอี์ไฟลล่ิ์ง (E-FILING) ท่ีใชใ้นการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ผา่นทางระบบออนไลน์ เร่ิมตั้งแต่วิธีการลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงทะเบียน การอปัโหลดไฟล ์

วิธีการใชง้านของเวบ็ไซต์ รายไดท่ี้ตอ้งน ามาคิดค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เพื่อเพิ่มระดบัความรู้ความ

เขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรในเร่ืองดงักล่าวมากข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การยืน่เสียภาษีท่ีถูกตอ้ง 



2. จากการศึกษาวิจยัความส าคญัของปัจจยัสนบัสนุน ทั้งในดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการฝึกอบรม

และดา้นการอ านวยความสะดวก กรมสรรพากรมีความส าคญัในระดบัปานกลาง ดงันั้นบริษทัควรมีการจดั

อบรมเก่ียวกบัการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางระบบออนไลน์ก่อนการยื่นเสียภาษี 1 เดือน การจดั

อบรมควรแบ่งตามต าแหน่งงาน โดยเร่ิมจากต าแหน่งพนกังานเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยกวา่

กลุ่มอ่ืนและจากผลการวิเคราะห์พบวา่ ระดบัต าแหน่งงานพนกังาน มีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญาตรี ท าให้

ระดับความรู้ความเขา้ใจจะน้อยกว่าต าแหน่งงานและระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า บริษทัตอ้งประสานงานกับ

กรมสรรพากรเก่ียวกบัการรับขอ้มูลข่าวสาร ส่ือหรือเน้ือหาการยื่นเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบ

ออนไลน์ ระบุช่วงวนัส้ินสุดการยื่นเสียภาษีท่ีชัดเจน รายการหักลดหย่อนท่ีถูกตอ้ง และช่องทางการติดต่อ

กรมสรรพากร เพื่อจจดัการอบรมและประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ สามารถสืบ

คน้หาขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองเกิดความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบออนไลน์ และ

กรมสรรพากรควรมุ่งเนน้การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจแกผู้เ้สียภาษีโดยตรงอีกช่องทาง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ผ่านทางระบบออนไลน์เฉพาะบุคลากรบริษทัซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย จ ากัด เท่านั้น เพื่อให้ทราบผล

การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ จ าเป็นตอ้งเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึน โดยศึกษาภาพรวม

ทั้งหมดของบุคลากรในนิคมอุตาสหกรรมหรือภาพรวมจงัหวดันั้นๆ  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาความรู้ความเขา้ใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรทุกประเภท

ทั้งระบบของการจดัเกบ็ภาษี และความพึงพอใจของผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินต่อการยืน่เสียภาษีผา่นระบบออนไลน์ 
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