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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 ไดแ้ก่ 
ดา้นความสะดวก ดา้นความรวดเร็ว ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรม ดา้นช่องทาง
การใหบ้ริการและการประชาสมัพนัธ์ และดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้สียภาษีท่ีเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร14 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้สียภาษีท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 มีอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 มีการศึกษาสูงสุด
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 248 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,0001 บาทข้ึนไป จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25  
ไดรั้บประเภทเงินไดม้าตรา 40(1) เงินเดือน/เงินบ านาญ จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 
 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อนัไดแ้ก่ ช่วงเดือนท่ียื่นแบบ ระยะเวลาท่ียื่นแบบ วิธีการยื่นแบบ การรับรู้บริการ ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
และสถานท่ีท่ียื่นแบบ 
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูเ้สียภาษีท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาผ่ าน เค รือข่ ายอิน เทอร์ เน็ตในท้องท่ีสรรพากรพ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานคร 14  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับ
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แรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรม ดา้นการอ านวยความสะดวก 
ด้านความรวดเร็ว ด้านช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพนัธ์ ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีระดับ
แรงจูงใจมาก คือ ดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ผูเ้สียภาษี, ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ABSTRACT 
 The objective is to study the motivation of Tax Payers in Submission of Tax Payment via The 
Internet in Bangkok Area Revenue Office 14 include Facilitation, Speediness, Accuracy, Reliability, 
Services Channel and Public Relations, and Web Design. 
 The population of this research is taxpayers who use personal income tax return filing though 
the internet in Bangkok Area Revenue Office 14. The samples used in this research amount of 400 
peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social 
Science Research. The statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research found that taxpayers all respondents 400 people. Most are female 243 peoples 
representing 60.75%. Most aged 31-35 years old 157 peoples representing 39.25%. Most are bachelor’s 
degree level 294 peoples representing 73.5%. Most are the private employees 248 peoples representing 
62.0%. Most have average income per month 40,001 baht up have 161 peoples representing 40.25%. 
Most have type of income section 40(1) salary/pension 253 peoples representing 63.25%. 
 The research found behavior of Service Selection and Submission of Tax Payment via The 
Internet were including month period, duration, method, recognition, and place. 
 The research found taxpayers’ opinion that affected to the motivation of Tax Payers in 
submission of tax payment via the internet in Bangkok Area Revenue Office 14 overall highest level. 
Considering each side, then that side is the highest level of Accuracy, Reliability, Facilitation, 
Speediness, and Services Channel and Public Relations respectively. The other side is high level of Web 
Design. 

Keyword: motivation, taxpayers, Submission of Tax Payment, The Internet 

บทน า 
 ในปัจจุบนัประเทศไดมี้การขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้อย่างรวดเร็ว จึงอาจเรียกไดว้่าปัจจุบนัเป็นยุค
แห่งดิจิตอล เทคโนโลยีถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ เพ่ือใหก้ารบริหารงานของภาครัฐ
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งข้ึน จึงมีการก าหนดทิศทางในการพฒันา
ประเทศเพ่ือกา้วไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยมุ่งไปสู่ความมัง่คัง่อย่างมัน่คงและ
ยัง่ยืน รัฐบาลจึงมอบนโยบายใหทุ้กกระทรวงน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
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 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีการจดัเก็บรายรับของประเทศสูงท่ีสุด ถือไดว้่าเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้ส าคญัท่ีสุดของรัฐบาล จึงไดรั้บการจดัสรรใหจ้ดัเก็บภาษีอากรสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงรัฐบาลตอ้งการน า
เงินไปพฒันาประเทศและจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัคนประเทศ ส่วนหน่ึงของผลท่ีท าใหก้รมสรรพากร
สามารถจดัเก็บภาษีไดเ้พ่ิมข้ึนตามการประมาณการของรัฐบาลไดน้ั้น เป็นผลมาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัเกบ็ภาษี โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารและการช าระภาษี 
 กรมสรรพากรจึงไดต้อบสนองนโยบายของภาครัฐโดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏิบติังาน นั่นคือ การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น ICT และเช่ือมโยงฐานขอ้มูล โดยพยายามพฒันา
ปรับปรุงระบบการยื่นแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา e-Filing ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการออกแบบ
เวบ็ไซต์เพ่ือให้ใชง้านไดง่้ายในรูปแบบท่ีเรียกว่า e-Service ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตและใหบ้ริการขอ้มูลออนไลน ์เพ่ือช่วยใหผู้เ้สียภาษีท่ีเลือกใช้
บริการไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาในการยื่นแบบและช าระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการ
เลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องท่ี          
สท.กทม.14 ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือท่ีจะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนและใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การวางแผน พฒันาและปรับปรุงระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและจูงใจใหเ้ลือกใชบ้ริการยื่นแบบผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาแรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14 มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้สียภาษี ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนและประเภทเงินไดท่ี้ไดรั้บ 
 2. พฤติกรรมการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ช่วงเดือนท่ียื่นแบบ ระยะเวลาท่ียื่นแบบ วิธีการยื่นแบบ การรับรู้บริการยื่นแบบทาง
อินเทอร์เน็ตและสถานท่ีท่ียื่นแบบ 
 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
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 1. แรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ดา้นการอ านวยความสะดวก ดา้นความรวดเร็ว ดา้นความถูกตอ้ง ดา้น
ความเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรม ดา้นช่องทางการใหบ้ริการและการประชาสมัพนัธ์ และดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูเ้สียภาษีท่ีเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14 จ านวน 49,115 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2562) โดยผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม–กนัยายน พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 
 1. ท าให้ทราบแรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 
 2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการยื่นแบบภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหดี้ยิ่งข้ึน 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวจิยั 
        ตวัแปรต้น                    ต้นแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ประเภทเงินไดข้องท่าน 

แรงจูงใจของผู้เสียภาษีในการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ตในท้องที่สรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 14 
1. ดา้นการอ านวยความสะดวก 
2. ดา้นความรวดเร็ว 
3. ดา้นความถูกตอ้ง 
4. ดา้นความเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรม 
5. ดา้นช่องทางการให้บริการและการประชาสมัพนัธ์ 
6. ดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์

พฤติกรรมการใช้บริการย่ืนแบบและช าระ
ภาษผ่ีานเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

1. ช่วงเดือนท่ียืน่แบบ 
2. ระยะเวลาท่ียืน่แบบ 
3. วิธีการยืน่แบบ 
4. การรับรู้บริการยืน่แบบทาง

อินเทอร์เน็ต 
5. สถานท่ีท่ียืน่แบบ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจและการบริการ 
 วีรูม (Vroom 1964 : 18) ได้อธิบายทฤษฎีความคาดหวงัไวว้่า แรงจูงใจของบุคคลข้ึนอยู่กับ
ปริมาณความตอ้งการต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด และความคาดหวงัต่อความน่าจะเป็นของการกระท าท่ีจะน าไปสู่ส่ิง
นั้น ซ่ึงรูปแบบของแรงจูงใจประกอบดว้ย ความพึงพอใจ การปฏิบติัและความคาดหวงั 
 มิลเลทท์ (Millet, 1954) ไดใ้ห้แนวคิดว่าเป็นความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการต่อการบริการของ
องคก์รในภาครัฐ โดยไดส้รุปประเด็นว่า ผูป้ฏิบติังานควรค านึงถึงหลกั 5 ประการ คือ การใหบ้ริการอย่าง
เสมอภาค การให้บริการท่ีตรงเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการ
ใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
 แนวคิดเกีย่วกบัภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 
 กลุ่มนกัวิชาการภาษี (2560) ไดก้ล่าววา่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเกบ็จากบุคคล 
ทัว่ไปหรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเองตาม
แบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณี
กฎหมายยงัก าหนดใหย้ื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรกเพ่ือเป็น
การบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งช าระและเงินไดบ้างกรณี 

 ข้อมูลส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 
 ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 อยู่ในสังกัดของส านักงานสรรพากรภาค 2 
รับผิดชอบในเขตวฒันา ตั้งอยู่เลขท่ี 11/1 ถนนสุขุมวิทซอย 11(ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ หน่วยงานในสังกดั ไดแ้ก่ ส่วนบริหารงานทัว่ไป ส่วนวางแผนและประเมินผล ส่วนกรรมวิธี
และคืนภาษี ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง ส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากรคา้ง ทีมตรวจสอบ
ภาษีอากร และส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาวฒันา 

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 สมพร  ค าเงิน (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผูมี้หน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า ผูท่ี้ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญกับปัจจยัใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรายการท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ การใชบ้ริการมีความสะดวก สามารถยื่น
แบบฯ ไดใ้นวนัหยุดราชการและช่วงเวลา 16.30 – 21.00 น. และรองลงมา คือ การประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการยื่นแบบฯ ส่วนผูท่ี้ไม่ใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรายการท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ การประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย
ในการยื่นแบบฯ และรองลงมา คือ ช่วยใหรั้ฐลดตน้ทุนในการจดัพิมพแ์บบแสดงรายการช าระภาษี 
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 ณัฐวิทย์ เช้ือพรหมและกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการยื่นช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ียื่นแบบช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ร้อยละ 57.3 เป็น
ผูห้ญิง อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่คือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ64.5 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่วนใหญ่คือ พนกังานเอกชน ร้อยละ 
49.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 31.8 ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ต
สูงสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 48.00 มีความเขา้ใจในการยื่นแบบในระดบัเขา้ใจปานกลางสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 45. 
 ศิริรัตน์ มุขดารา (2556)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงิน
ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 9 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดบัมาก คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยเห็นว่า ไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ และไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ ท่ีสรรพากรพ้ืนท่ี 
ดา้นรูปแบบเวบ็ไซด์ เห็นวา่เวบ็ไซดก์รมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใชบ้ริการ ระบบลดขั้นตอนในการ
ท างานของผูใ้ชบ้ริการ ประหยดัเวลาในการยื่นแบบฯ และช าระภาษี ประหยดัค่าใชจ่้ายในการยื่นแบบฯ 
และช าระภาษี ระบบมีการยืนยนัเม่ือท ารายการเสร็จ ระบบขอ้มูลมีความปลอดภยั ระบบบริการยื่นแบบฯ 
สามารถแสดงขอ้มูลบริษทัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส่วนด้านการบริการ เห็นว่า สามารถยื่นแบบ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมงโดยไม่มีวนัหยดุ และไม่ตอ้งน าเอกสารหลกัฐานมาส่งในขณะท่ีท าการยื่นแบบ 
 ภคัวลญัชญ์ สายแววและอยัรดา พรเจริญ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีในการก ากบัดูแลของส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ีอุบลราชธานี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรในการก ากบัดูแลของส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีอุบลราชธานีโดย
เรียงล าดบัอิทธิพลจากมากไปหานอ้ย ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผา่นอินเตอร์เน็ต ดา้นระบบการใหบ้ริการ ดา้นการยอมรับนวตักรรม และดา้นการรับรู้ข่าวสารตามล าดบั 
 วารีรัตน์  พูลสุข (2561) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการยื่นขอ้มูลและศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการยื่นขอ้มูลภาษี ผ่านระบบออนไลน์อีไฟล่ิง (e-filing) ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ถึงความ
สะดวก,การรับรู้ถึงประโยชน์, คุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพของระบบ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูเ้สียภาษีผา่นระบบอีไฟล่ิงอยา่งไร นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัระบุวา่กรมสรรพากรควรพฒันาการออกแบบ
โครงสร้างการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบอีไฟล่ิง (e-Filing) ท่ีมีอยู่และระบบการจ่ายคืนภาษีให้มีความ
สะดวกและใชง้านง่ายแก่ผูเ้สียภาษีเพ่ือกระตุน้ใหมี้การใชร้ะบบน้ีมากข้ึนในอนาคต 
 สุรีย ์วงศ์วณิช,รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ และเพ็ญศรี ภู่อุทยั (2561)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจใน
การเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูเ้สียภาษีในเขตส านักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีจงัหวดัพิษณุโลกผลการวิจยั พบวา่ ผูเ้สียภาษีมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธี
เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 
 กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 396.77 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 400  
คน จากประชากรทั้งหมด 49,115 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้สียภาษีท่ีเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14 ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและประเภทเงินได ้
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร (www.rd.go.th) 
 ตอนท่ี 3 ค าถามแบบให้ผูต้อบแสดงระดบัความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, 
มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องท่ี สท.กทม.14 และตรวจสอบเน้ือหาว่า
ครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
 2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าไปแจกให้แก่ผูเ้สียภาษี เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะ
น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 

 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (X) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75  และเพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมาคือ 36 – 40 ปี จ านวน  
136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0, 41 – 45 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ16.0, ต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ5.75 และ46 ปีข้ึนไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือ ปวท./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 67 คน  
คิดเป็นร้อยละ16.75, ปริญญาโท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 7 คน  
คิดเป็นร้อยละ1.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.0 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งของรัฐ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 40,0001 บาทข้ึนไป จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ40.25 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5, 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ13.0,  และ10,001 
– 20,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ10.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ไดรั้บประเภทเงินไดม้าตรา 40(1) 
เงินเดือน จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 รองลงมาคือ มาตรา 40(2) ค่าจา้ง จ านวน 81 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 20.25, มาตรา 40(8) อ่ืนๆ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0, มาตรา 40(5) ค่าเช่า จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.25, มาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ3.25, มาตรา 40(7) รับเหมา  
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และมาตรา 40(4) ดอกเบ้ีย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ1.25 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พบวา่ ผูเ้สียภาษีส่วนใหญ่ใชบ้ริการยื่นแบบในช่วงเดือนมีนาคม จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.25 รองลงมาคือเดือนมกราคม จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ30.75, เดือนกมุภาพนัธ์ จ านวน 75 คน  
คิดเป็นร้อยละ18.75 และเดือนเมษายน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เคยยื่นแบบ
เป็นระยะเวลามากกวา่ 2 ปี  จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50 รองลงมาคือ 2 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็น
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ร้อยละ11.75 และ1 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ2.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่กรอกแบบและยื่นดว้ยตนเอง    
จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 รองลงมาคือให้ผูอ่ื้นกรอกแบบและยื่นแบบให้ จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่รับรู้บริการจากเว็บไซต์ จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 
รองลงมาคือเพ่ือน/คนรู้จกั จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ16.75,โซเชียลมีเดีย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.0 และอ่ืนๆ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่สะดวกท่ีจะยื่นแบบท่ีบา้น จ านวน 
246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือสถานท่ีท างาน จ านวน123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และ จุด
บริการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูเ้สียภาษีท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรม ดา้นการอ านวยความสะดวก ดา้นความรวดเร็ว 
และดา้นช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพนัธ์ (x̅ = 5.00, x̅ = 4.50, x̅ = 4.44, x̅ = 4.33, x̅ = 
4.25) ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์(x̅ = 4.00) 

สรุปผลการวจิยั 
 สถานภาพส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75  และเพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 
248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,0001 บาทข้ึนไป จ านวน 161 คน คิดเป็น
ร้อยละ40.25 ส่วนใหญ่ไดรั้บประเภทเงินไดม้าตรา 40(1) เงินเดือน จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 
 พฤตกิรรมการใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษผ่ีานเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 ผูเ้สียภาษีส่วนใหญ่ยื่นแบบในช่วงเดือนมีนาคม จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 ส่วนใหญ่
เคยยื่นแบบเป็นระยะเวลามากกวา่ 2 ปี  จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50 ส่วนใหญ่กรอกแบบและยื่น
ดว้ยตนเอง จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 ส่วนใหญ่รับรู้บริการจากเวบ็ไซตก์รมสรรพากร จ านวน 
253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 ส่วนใหญ่สะดวกท่ีจะยื่นแบบท่ีบา้น จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 
 แรงจูงใจของผู้เสียภาษีในการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตในท้องที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 
 ความคิดเห็นของผูเ้สียภาษีท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ  ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเช่ือมัน่
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ในระบบโปรแกรม ดา้นการอ านวยความสะดวก ดา้นความรวดเร็ว และดา้นช่องทางการให้บริการและ 
การประชาสมัพนัธ์ ตามล าดบั และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ ดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต์ 
อภิปรายผล 
             การศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเช่ือมัน่ในระบบ
โปรแกรม  ด้านการอ านวยความสะดวก  ด้านความรวดเร็ว  ด้านช่องทางการให้บริการและการ
ประชาสมัพนัธ์ และดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 1.  ด้านการอ านวยความสะดวก 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ประหยดัเวลาการเดินทาง ลด
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง กรณีท่ีลืมรหสัผ่าน สามารถเขา้ไปขอรหสัผา่นใหม่ไดส้ะดวก ตามล าดบั ส่วนขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านทางเว็บไซต์ไดด้ว้ยตนเอง อพั
โหลดเอกสารผ่านเวบ็ไซตไ์ดท้นัที ทราบค่าลดหย่อนการบริจาคผ่านทางเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ยตนเอง สมคัรใช้
บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนเขา้ใจง่าย ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภคัวลญัชญ ์
สายแววและอยัรดา พรเจริญ (2559) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรในการก ากบัดูแลของสท.อุบลราชธานี เรียงจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นความเช่ือมัน่ต่อระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผา่นอินเตอร์เน็ต ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผา่นอินเตอร์เน็ตและดา้นระบบการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 2.  ด้านความรวดเร็ว 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ติดตามสถานะและตรวจสอบการขอคืนภาษีไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไดรั้บเงินคืนภาษีเร็วกวา่การยื่นแบบ
ทางกระดาษ เม่ือเจา้หนา้ท่ีใหน้ าส่งเอกสารสามารถอพัโหลดเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ี
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ พิมพแ์บบและใบเสร็จรับเงินผ่านเวบ็ไซต์ไดอ้ย่างรวดเร็ว เขา้เวบ็ไซต์
เพ่ือยื่นแบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ขอคดัแบบท่ีเคย
ยื่นทางเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมพร  ค าเงิน (2555) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของผูมี้หนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีท่ีอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผูท่ี้ใชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยรายการท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ การใชบ้ริการมีความสะดวก สามารถยื่นแบบฯไดใ้นวนัหยดุราชการ
และช่วงเวลา 16.30 – 21.00 น. และรองลงมา คือ การประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการยื่นแบบฯ ส่วนผูท่ี้
ไม่ใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคญักบัปัจจยัในภาพรวมอยู่ในระดบั
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มาก โดยรายการท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ การประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการยื่นแบบฯ และรองลงมา 
คือ ช่วยใหรั้ฐลดตน้ทุนในการจดัพิมพแ์บบแสดงรายการช าระภาษี 
 3.  ด้านความถูกต้อง   
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายหลงัจากท่ีท่านไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีแลว้ ระบบการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้อง ในการยื่นแบบทางเว็บไซต์
กรมสรรพากร ช่วยลดอตัราการสูญหายของแบบแสดงรายการภาษี ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถค านวณภาษี
เองได ้ท่านสามารถกรอกขอ้มูลลงบนโปรแกรม เพ่ือให้โปรแกรมช่วยค านวณภาษีและตรวจสอบขอ้มูล
ก่อนส่งให้กรมสรรพากรได ้ การค านวณภาษีโดยใชโ้ปรแกรมการค านวณ ท่านสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง หากพบขอ้ผิดพลาดสามารถแกไ้ขขอ้มูลก่อนยื่นแบบได ้ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณัฐวิทย ์เช้ือพรหมและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) พบวา่ ร้อยละ 57.3 เป็นผูห้ญิง อายสุ่วนใหญ่
ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ64.5 รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูงกวา่ ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือ
โสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่วนใหญ่คือ พนักงานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 
20,001-30,000 บาท ร้อยละ 31.8 ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 48.00 มีความเขา้ใจ
ในการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตในระดบัเขา้ใจปานกลางสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 45.0 
 4.  ด้านความเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรม 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ เช่ือมัน่ว่าขอ้มูลการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเวบ็ไซต์จะส่งถึงกรมสรรพากรอย่างแน่นอน ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แลว้ ระบบมีการยืนยนัการรับแบบแสดงรายการ 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีความเช่ือมัน่ว่าขอ้มูลการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีผ่านทางเวบ็ไซต์จะเป็นความลบัของทางราชการ มัน่ใจว่าขอ้มูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่าน
เว็บไซต์ถูกต้องเน่ืองจากมีโปรแกรมช่วยตรวจสอบขั้นต้น หากพบข้อผิดพลาดระบบจะเตือนทันที 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวารีรัตน ์ พูลสุข (2561) พบวา่การรับรู้ถึงความสะดวก, การรับรู้ถึง
ประโยชน,์ คุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพของระบบ มีผลต่อความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีผา่นระบบ
อีไฟล่ิง นอกจากน้ีกรมสรรพากรควรพฒันาการออกแบบโครงสร้างการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบอีไฟ
ล่ิง (e-Filing) ท่ีมีอยูแ่ละระบบการจ่ายคืนภาษีใหมี้ความสะดวกและใชง้านง่ายแก่ผูเ้สียภาษีเพ่ือกระตุน้ให้
มีการใชร้ะบบน้ีมากข้ึนในอนาคต 
 5.  ด้านช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพนัธ์ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ เป็นช่องทางท าให้ท่านไม่ตอ้งติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีโดยตรง หากท่านมีภาษีท่ีตอ้งช าระสามารถ
เลือกใชช่้องทางการช าระเงินไดห้ลายช่องทางทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ ผ่านทาง
ส่ือออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรีย ์วงศว์ณิช,รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ และเพญ็ศรี ภู่อุทยั 
(2561) พบว่า ผูเ้สียภาษีมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบ  และช าระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการอย่างเสมอ
ภาค อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 6.  ด้านรูปแบบเวบ็ไซต์ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คือ ในเวบ็ไซต์กรมสรรพากรสามารถเรียกดูขอ้กฎหมายภาษีอากรไดง่้าย ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ รูปแบบของเวบ็ไซตมี์ความสวยงาม ใชง้านสะดวก  เขา้ใจง่าย  รูปแบบของเวบ็ไซตก์ารยื่น
แบบแสดงรายการภาษีผา่นทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก ทนัสมยั และใชง้านไดง่้าย ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ี
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ เว็บไซต์ มีเน้ือหาครอบคลุมความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศิริรัตน์ มุขดารา (2556) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ในระดบัมาก คือ ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ โดยเห็นว่าไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ และไม่
ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ ท่ีสรรพากรพ้ืนท่ี ดา้นรูปแบบเวบ็ไซด์ เห็นว่าเวบ็
ไซด์กรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้บริการ ระบบลดขั้นตอนในการท างานของผู ้ใช้บริการ 
ประหยดัเวลาในการยื่นแบบฯ และช าระภาษี ประหยดัค่าใชจ่้ายในการยื่นแบบฯ และช าระภาษี ระบบมี
การยืนยนัเม่ือท ารายการเสร็จ ระบบขอ้มูลมีความปลอดภยั ระบบบริการยื่นแบบฯ สามารถแสดงขอ้มูล
บริษทัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส่วนดา้นการบริการ เห็นว่า สามารถยื่นแบบไดต้ลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่มีวนัหยุด 
และไม่ตอ้งน าเอกสารหลกัฐานมาส่งในขณะท่ีท าการยื่นแบบ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของผูเ้สียภาษีในการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทอ้งท่ี สท.กทม.14 สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 พฤตกิรรมการใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษผ่ีานเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 1. ช่วงเดือนที่ย่ืนแบบ   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พฒันาระบบการแสดงรายการภาษีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหเ้สถียรและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รองรับการเขา้ใชง้านเพียงพอกบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการ สามารถรับขอ้มูลการยื่นแบบ
ของผูเ้สียภาษีไดอ้ยา่งราบร่ืนและลดอตัราการเกิดขอ้ผิดพลาดในการรองรับขอ้มูลของระบบ 
 2. ระยะเวลาที่ย่ืนแบบ 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พฒันาระบบให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกมากข้ึนและท า
ให้ผูใ้ช้บริการท่ีเลือกใช้บริการยื่นแบบผ่านสส. เปล่ียนมายื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการสร้าง
แรงจูงใจ เช่น ใหสิ้ทธิประโยชนก์บัผูท่ี้ใชบ้ริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลานาน เป็นตน้ 
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 3. วธีิการย่ืนแบบ   
  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เพ่ิมระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลระดบัสูงสุด เพราะขอ้มูล
ภาษีเงินไดถื้อเป็นขอ้มูลของทางราชการ มีการน ารหสั OTP มาใชเ้พ่ือป้องกนัการแอบอา้งเขา้สู่ระบบ 
 4. การรับรู้บริการย่ืนแบบทางอนิเทอร์เน็ต   
  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ใจว่าการยื่นภาษีเม่ือมีเงินไดถึ้งเกณฑ์เป็นหนา้ท่ีท่ี
ตอ้งกระท าในฐานะพลเมือง เพ่ือท่ีรัฐจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัคนในประเทศต่อไป 
 5. สถานที่ที่ย่ืนแบบ   
  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ปรับปรุงระบบการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหย้ื่นไดทุ้กท่ีทุกเวลา
ตลอด 24 ชัว่โมง ท าใหผู้เ้สียภาษีสามารถยื่นแบบไดอ้ยา่งสะดวก 
 แรงจูงใจของผู้เสียภาษีในการเลือกใช้บริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตในท้องที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 
 1.  ด้านการอ านวยความสะดวก   
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ควรมี
โครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ รองรับผูเ้สียภาษีจ านวนมากในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้รวมทั้งการช าระภาษีผ่าน
แบบออนไลน์สามารถช าระภาษีไดง่้ายและสะดวก, การใชบ้ริการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะ
ประหยดัเวลาในการเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษี จะไดใ้ชเ้วลาในการท ากิจกรรมอ่ืนๆได,้ อีกทั้งยงั
เป็นการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษี ไม่ตอ้งเสียเงินในการเดินทาง,  ในกรณีท่ีลืม
รหสัผา่น สามารถเขา้ไปขอรหสัผา่นใหม่ไดส้ะดวก ไม่ตอ้งติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี 
 2.  ด้านความรวดเร็ว   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ปรับปรุงการติดตามสถานะและตรวจสอบการขอคืนภาษีไดอ้ย่างรวดเร็ว 
โดยการพฒันาการเช่ือมโยงขอ้มูลสถานะติดตามการขอคืนภาษีใหส้ามารถรายงานผลไดท้นัที ตรวจสอบ
สถานะไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ควรปรับปรุงระยะเวลาการไดรั้บเงินคืนภาษีใหร้วดเร็วยิ่งข้ึน, ในกรณีท่ี
เจา้หนา้ท่ีให้น าส่งเอกสารเพ่ิมเติม ก็ควรปรับปรุงระบบการอพัโหลดให้รวดเร็ว อพัโหลดไฟลท่ี์มีขนาด
ใหญ่และรองรับรูปแบบไฟลไ์ดห้ลากหลายมากข้ึน, ถา้มีการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย ์ควรมีการแจง้
เพ่ือให้ทราบว่าเงินคืนภาษีเขา้ท่ีธนาคารใดและเป็นจ านวนเงินเท่าใด, เม่ือพิมพ์แบบและใบเสร็จรับเงิน
ผ่านเวบ็ไซตค์วรปรับปรุงให้ผูเ้สียภาษีสามารถเลือกพิมพ์แบบขอ้มูลการยื่นภาษียอ้นหลงัไดด้ว้ยตนเอง 
เพ่ือใหผู้เ้สียภาษีสามารถด าเนินการทางภาษีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 3.  ด้านความถูกต้อง   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ปรับปรุงใหต้รวจสอบความถูกตอ้งหลงัจากท่ีไดย้ื่นแบบแลว้ไดท้นัที ควร
ปรับปรุงระบบให้เช็คขอ้มูลไดต้ามเวลาจริงและบนัทึกแบบท่ีไดย้ื่นไปแลว้โดยไม่ตอ้งเขา้สู่ระบบ, ระบบ
การยื่นแบบผา่นเวบ็ไซตค์ านวณภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ควรปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา โดย
ท่ีไม่ตอ้งมายื่นค าร้องเพ่ือขอเปล่ียนขอ้มูลในระบบกรมสรรพากรอีก, ในการยื่นแบบทางเวบ็ไซตช่์วยลด
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อตัราการสูญหายของแบบได ้เพราะการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตขอ้มูลจะถูกเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
แบบไม่สูญหายไปและสามารถช่วยลดการใช้กระดาษได ้ซ่ึงเร่ืองภาษีเป็นเร่ืองท่ีควรตระหนักถึงความ
ถูกตอ้งอยา่งยิ่ง เพราะจะเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหห้น่วยงานและเป็นแรงจูงใจใหย้ื่นแบบไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.  ด้านความเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรม   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ควรสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่ขอ้มูลการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเวบ็ไซต์
จะส่งถึงกรมสรรพากรอย่างแน่นอน ถา้แมว้่าในการยื่นแบบผ่านเวบ็ไซตเ์สร็จสมบูรณ์แลว้ แต่ขั้นตอนใน
การช าระเงินแบบออนไลน์ค่อนขา้งยุ่งยาก จึงท าให้ผูเ้สียภาษีคิดว่าช าระภาษีผ่านออนไลน์เรียบร้อยแลว้,
ดังนั้ นหากมีการยื่นแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบมีการยืนยนัการรับแบบแสดงรายการในทันทีว่า
กรมสรรพากรไดรั้บแบบเรียบร้อยแลว้ สถานะของแบบคือ ไม่มีเงินช าระ ขอคืนเงินภาษี หรือรอการช าระ
เงิน หากทางกรมสรรพากรไดรั้บขอ้มูลการช าระภาษีแลว้ ควรแจง้ให้ทราบว่าไดรั้บขอ้มูลช าระภาษีแลว้ 
เป็นจ านวนเงินเท่าใด จะท าใหผู้เ้สียภาษีเช่ือมัน่ในระบบโปรแกรมของกรมสรรพากรไดม้ากข้ึน 
 5.  ด้านช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพนัธ์   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางท าใหผู้เ้สียภาษีไม่ตอ้ง
ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีโดยตรง เน่ืองจากผูเ้สียภาษีบางส่วนตอ้งการท่ีจะคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง จึงควรจดัใหมี้
การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงได้สะดวก ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน, หากในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีมีภาษีท่ีตอ้งช าระ สามารถเลือกใชช่้องทางการช าระเงินได้
หลายช่องทางทั้งแบบออฟไลนแ์ละออนไลน์และไม่ควรคิดค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการช าระภาษี 
 6.  ด้านรูปแบบของเวบ็ไซต์   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้สามารถเรียกดูขอ้กฎมายภาษีอากรไดง่้าย ภาษีอากร
เป็นกฎหมายท่ีค่อนขา้งซับซ้อน จึงควรปรับปรุงเน้ือหาให้คนทัว่ไปเขา้ใจไดง่้าย, รูปแบบของเวบ็ไซต์มี
ความสวยงาม ใชง้านสะดวก เขา้ใจง่าย สามารถน าเสนอขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างครบถว้น 
สามารถแสดงผลไดพ้อดีกบัทุกหนา้ขนาดของหนา้จอ รูปแบบเวบ็ไซตต์อ้งน่าสนใจและดึงดูด ปรับปรุง
เวบ็ไซตใ์ห้แสดงผลขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน จดัเรียงขอ้มูลบนหนา้เวบ็ไซต์ให้ดูง่ายและมีหัวขอ้ค าถามท่ีพบบ่อย 
เพ่ือใหผู้เ้สียภาษีเขา้ใจเร่ืองภาษีเบ้ืองตน้ไดง่้ายข้ึน พร้อมทั้งปรับปรุงค าถามท่ีพบบ่อยใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพ้ืนท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะผูเ้สียภาษีท่ีใชบ้ริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน สท.กทม.14 เท่านั้น จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมทั้ง
พ้ืนท่ีตั้งแต่ สท.กทม.1–30 ซ่ึงจะไดน้ าไปปรับปรุงระบบเพ่ือจูงใจให้ผูเ้สียภาษีมาใชบ้ริการยื่นแบบทาง
อินเทอร์เน็ตต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาถึงทศันคติและความคาดหวงัของประชาชนผูเ้สียภาษีต่อการยื่นแบบช าระภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง และน า
ผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขและใหก้ารบริการเสียภาษีไดรั้บความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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 3. ควรมีการวิเคราะห์ SWOT และศึกษากลยทุธ์เก่ียวกบัการพฒันาระบบการใหบ้ริการใหมี้ความ
สะดวก เขา้ถึงไดง่้ายและให้ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีให้ครอบคลุมและ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงไปของระบบเทคโนโลยี 
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