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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวัง ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความคาดหวังการใช้งานและปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลธรรมดา ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2563 จานวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า บุคคลธรรมดา ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีรายได้จากเงินเดือน
หรือค่าจ้างอย่างเดียว ปัจจัยจูงใจความคาดหวังการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅=4.22) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน (𝑋̅=4.28) ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพ
ของระบบเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้าน
ความถูกต้องแม่นยา (𝑋̅=4.23) และการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=4.28)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลธรรมดา ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ ต่ อเดื อน ท าให้ การยอมรั บ การใช้ บริ การยื่ น แบบภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นออนไลน์ ในเขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยความคาดหวังในการใช้งานด้าน
การับรู้ประโยชน์และด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสมรรถนะและด้านความถูกต้องแม่นยา มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์
Abstract
The purpose of this study is to examine the factors The Expectations Factors Supporting the
Efficiency of Technology Systems Affect the Acceptance of the Service Submit your Personal Income Tax
Return Online In Pathumwan, Bangkok, Factors include Usage expectation factor And factors supporting
the efficiency of technology systems. The 400 sample were drawn from Individuals in Pathumwan District
Bangkok. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and
collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression
Analysis.
The study indicated that the most Individuals in Pathumwan District Bangkok of the respondents
were female, aged 31-40 years , received Bachelor’s Degree, civil servant, received monthly income of
10,001 - 20,000 baht and income from salary or wages alone. Expectation were at high level (𝑋̅= 4.22).
When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean were the difficulty, ease of (𝑋̅=
4.28) Supporting factors of technology system's efficiency were at high level (𝑋̅ = 3.92) When each
aspect, it was found that the aspect has the highest mean was accuracy (𝑋̅= 4.23) The acceptance
online services of personal income tax filing in Pathumwan, Bangkok were at high level (𝑋̅ = 4.28).
The results of hypothesis test show that (1) Individuals in Pathumwan District Bangkok With
education level Career and monthly income As a result, the acceptance of online personal income tax
filing services in Pathumwan district, Bangkok in general is different. Were statistically significant at a
level of 0.05 (2) factors of expectation, perceived benefit and ease of use. There was a statistically
significant effect on the acceptance of online personal income tax filing services in Pathumwan District,
Bangkok, at 0.05 level and (3) supporting factors in technology system efficiency. Security, Performance
and Accuracy affect the acceptance of online personal income tax filing services in Pathumwan,
Bangkok. Statistically significant at a level of 0.05.
Keyword: Acceptance of online personal income tax filing services.

3
บทนา
ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าวกระโดดได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งใน
ชีวิตประจาวั น การทางาน และการดาเนินงานขององค์กรจนบางครั้งอาจจะเปรียบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เสมือน
สายเลื อดที่ หล่ อเลี้ ยงการท างานแทบทุ กด้ านขององค์ กร เทคโนโลยี สารสนเทศ หมายถึ งระบบสารสนเทศระบบ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเทคนิควิธีการทางานในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การประมวลผลเรียกใช้ส่งผ่านและรับข้อมูลรวมถึงการจัดเก็บ ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ เหล่านี้เช่น คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ใช้ในสานักงานอุปกรณ์โทรคมนาคม (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544) ซึ่งมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตการทางานในปัจจุบันในแต่ละองค์กรมากขึ้น โดยที่องค์กรต้องมีการดาเนินงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อ
การจัดการ การนาเสนอ การสื่อสาร และการใช้ข้อมูล รวมทั้งข้อมูลที่ประมวลผลเป็นสารสนเทศมีรูปแบบและรวดเร็ว
และเชื่อมโยงได้ทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มงคล แก้วจันทร์ , 2544 )
การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นนโยบายที่ ถูกกาหนดโดยรัฐบาลที่ สนับสนุนให้การน าเทคโนโลยี มาใช้ ในการ
บริหารงานในภาครัฐและให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เป็นวงกว้างเพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารงานภายในองค์กรให้สูงขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ สาคัญเพื่อปรับเปลี่ ยนภาครัฐที่ยึดหลั ก
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
สาหรับการจัดท ากรอบแผนยุ ทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ได้ กาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT รองรับการทางานอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์ มีช่องทางการชาระและ
การคืนภาษีที่ตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษีทุกกลุ่มและเป็นองค์กรต้นแบบด้านวัตกรรมและการทางานแบบ
Agile ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานจัดเก็บหลักของประเทศตระหนักถึงความสาคัญที่ต้องกาหนดแผนยุทธศาสตร์
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าให้ตอบโจทย์ประเด็นความท้าทายเร่งด่วนในทุกมิติ กรมสรรพากรจึงนากลยุทธ์ D2RIVE
ประกอบด้วย 1) Digital Trans-formation: การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงและปรับใช้กับกระบวนงานที่รับผิดชอบ
2) Data Analytics: การจัดการและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในงานที่รับผิดชอบ 3) Revenue Collection: กลยุทธ์ในการ
บริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4) Innovation: การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างนวัตกรรม
5) Value: ขับเคลื่ อนสรรพากรคุณธรรม HAS: Honesty, Accountability and Service Mind 6) Efficiency: การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพคน (Smart People) และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงาน (Smart Office) มาปรั บ เปลี่ ย นการท างานของ
กรมสรรพากร (กลุ่มวางแผนและประเมินผล,กองวิชาการแผนภาษี, 2563)
สาหรับเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สาคัญ สามารถบอกชีพจรของเมืองหลวงได้ มีการ
สานต่อด้วยชีวิตของคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันต่อไปอย่างไม่รู้จบ ได้มีการขยายฐานธุรกิจที่มีความหลากหลายเป็นจานวน
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มาก เนื่ องจากเขตปทุ มวั นเปรียบเสมื อนหั วใจของกรุงเทพมหานคร ส่ งผลให้ เขตปทุ มวั นกลายเป็ นแหล่ งธุ รกิจที่ มี
ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้นตามไปด้วย จากสานักงานสถิติปทุมวันพบว่าประชากรในปีพ.ศ.
2562 มีจานวน 15,440 คน ส่วนในปีพ.ศ. 2563 เท่ากับ 46,925 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2562 จานวน 31,485 คน คิด
เป็นร้อยละ 203.92 (สานักงานสถิติปทุมวัน, 2563) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลต่อการประกอบกิจการ
เพิ่มขึ้นทาให้มีโอกาสที่จะเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
จากที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในกรมสรรพากร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่
จะทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความคาดหวัง ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับการใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้
เป็นข้อมู ลประกอบ ในการพั ฒนาระบบการใช้บริการยื่นแบบภาษี เงินได้บุ คคลธรรมดาผ่านออนไลน์ในเขตปทุ มวั น
กรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการด้านบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านออนไลน์ และนามาซึ่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการยอมรั บ การใช้ บ ริ การยื่ น แบบภาษี เงิ น ได้ บุ คคลธรรมดาผ่ า นออนไลน์ ในเขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาการยอมรั บ การใช้ บ ริ การยื่ น แบบภาษี เงิ น ได้ บุ คคลธรรมดาผ่ า นออนไลน์ ในเขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความคาดหวังการใช้งานที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ทาการกาหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานจริงในปี
พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 46,925 คน ใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยทางผู้วิจัยจะทาการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยความคาดหวังการใช้งาน และปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ตัวแปรตาม คือ การ
ยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทาให้การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังการใช้งานมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงระดับการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
2. ท าให้ ทราบถึงการยอมรับการใช้ บริการยื่นแบบภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาผ่ านออนไลน์ ในเขตปทุ มวั น
กรุงเทพมหานครจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวังการใช้งาน และปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยี
3. นาผลการวิจั ยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่กรมสรรพากร ในเขตปทุ มวัน กรุงเทพมหานคร ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์
แนวคิดและทฤษฎี
1.แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากร
ภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดา คือ ภาษีที่ จัดเก็บจากบุคคลทั่ วไป หรือจากหน่ วยภาษี ที่มี ลักษณะพิเศษ ตามที่
กฎหมายกาหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใด ๆ ผู้มีรายได้มี
หน้าที่ต้องนาไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กาหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป
สาหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกาหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้อง
ชาระและเงินได้บางกรณี เพื่อให้มีการทยอยชาระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย (กรมสรรพากร, 2563)
ประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรแบ่งเป็น 8 ประเภท คือ
1. เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ
2. เงิ นได้ ประเภทที่ 2 ได้ แก่ เงิ นได้ เนื่ องจากหน้ าที่ หรื อต าแหน่ งงานที่ ท าหรื อจากการรับท างานให้ เช่ น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ส่วนลด เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ฯลฯ
3. เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็น
เงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคาพิพากษาของศาล
4. เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาไร ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ
5. เงินได้ประเภทที่ 5 ได้แก่ เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
หรือการการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
6. เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์)
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดไว้
7. เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสาคัญ
นอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง
8. เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขาย
อสังหาริมทรัพย์ หรือเงินได้จากการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงินได้ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7
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โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประมวลรัษฎากรต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา ดังนี้ (กรมสรรพากร 2563)
1. แบบภ.ง.ด.90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีสาหรับผู้มีเงินได้ในกรณีทั่วไปตั้งแต่เงินได้
ประเภทที่ 1-8 ที่ได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป
2. แบบภ.ง.ด.91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีสาหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
ประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว ให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป
3. แบบ ภ.ง.ด.93 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับใช้ยื่นก่อนถึงกาหนดเวลาการยื่นแบบ
ฯ ให้ยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
4. แบบ ภ.ง.ด.94 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสาหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5-8 ที่ได้
รับมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ก็ตาม ให้ยื่นแบบแสดง
รายการ ภายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น
5. แบบ ภ.ง.ด.95 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้าง
แรงงานจากสานักงานปฏิบัติการภูมิภาคให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป
ระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Filing) มีวัตถุประสงค์ของการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสียภาษีเป็น
ผู้ป้อนข้อมูลที่จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการภาษีที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนการกรอกแบบแสดง
รายการภาษี และยื่ นแบบด้วยกระดาษพร้อมชาระภาษีโดยใช้ คาสั่ งทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้
กรมสรรพากร ซึ่ งเป็ นทางเลื อกใหม่ช่ วยให้ผู้เสียภาษีสะดวกมากยิ่ งขึ้น (กองบริหารการเสี ยภาษีทางอิเล็กทรอนิ กส์
กรมสรรพากร, 2563)
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวัง
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) ชี้ให้เห็นว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลที่แสดงถึงพฤติกรรม
หรือตาแหน่งที่เหมาะสมของตนเองหรือของผู้อื่นเป็นความคาดหวังที่แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกว่า ควรจะปฏิบัติตน
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไร ทฤษฎีความคาดหวังนี้มีประโยชน์อย่างมากในการอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังให้แง่คิดที่สาคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยการพิจารณาจากการเลื่อนยศ เลื่อน
ตาแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานให้มีความรับผิดชอบและตอบแทนการทางานของพนักงานที่ตั้งใจ
ปฏิบัติงาน ควรจะเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส เหมาะสมตามความคาดหวังของพนักงานที่ทาให้องค์กร
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
ญาณิศา พลอยชุม (2558) กล่าวถึง ความหมายของคุณภาพระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (1).ความง่ายในการใช้
งาน (Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชื่อที่ว่าผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ต้องอาศัยความพยายาม
มาก (2). ความปลอดภัยในการใช้งาน (Security) หมายถึง การป้องกันข้อมูล รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลนั้นให้รอดพ้นจากอันตราย อยู่ในสถานะที่มีความปลอดภัย ไร้ความ
กังวล และความกลัว (3). ความมีเสถียรภาพ (Reliability) หมายถึง ความมั่นคง ความคงเส้นคงวาของระบบสารสนเทศ
ภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย (4). ความรวดเร็วในการตอบสนอง (Response Times) หมายถึง เวลาในการตอบสนองของ
ระบบสารสนเทศตั้งแต่ผู้ใช้งานร้องขอจนกระทั่งระบบตอบสนองกลับมายังผู้ใช้งานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดี สม่าเสมอ
และสมเหตุสมผล (5). ความง่ายในการเข้าถึง (Convenience of Access) หมายถึง ความง่าย หรือความยากที่ผู้ใช้งาน
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ปรับใช้ประโยชน์ความสามารถของระบบสารสนเทศ ได้แก่ความสะดวกในการเข้าถึง การเข้าถึงได้เป็นอย่างดีความง่ายใน
การเข้าถึง และการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์
เป็ น ทฤษฎี ที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดมาจากทฤษฎี ร วมการยอมรั บ และการใช้ เ ทคโนโลยี ( Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology--UTAUT) โดยถู กพั ฒนามาจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีพฤติ กรรมการ
ยอมรับ 8 ทฤษฎีเข้าด้ วยกัน ประกอบด้ วย (1) แนวคิดทฤษฎีหลั กการของเหตุ และผล (The theory of reasoned
action) (2) แนวคิดทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน (Theory of planned behavior) (3) การจ าลองแบบการยอมรับใน
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model (4) การจ าลองแบบการใช้ ป ระโยชน์ ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของส่วนบุคคล (Model of PC Utilization) (5) แนวคิดทฤษฎีเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of innovation
theory) (6) การจ าลองแบบแนวคิดทฤษฎีของแรงจู งใจ (Motivation model) (7) แนวคิดทฤษฎีปั ญญาทางสั งคม
(Social cognitive theory) และ (8) แนวคิดทฤษฎีการผสมผสานระหว่าง TAM และ TPB--C-TAM-TPB) เพื่อลดข้อจากัด
และเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิจัย โดยมีปัจจัยหลัก 4 ประการ ดังนี้ (1) การคาดหวังถึงประสิทธิภาพ (2) การ
คาดหวังการใช้งานง่ายและอิทธิพลทางสังคม (3) ส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ (4) สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
ที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้งาน โดยมีตัวแปรเสริมหรือตัวผันแปรจานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3)
ประสบการณ์ และ (4) ความสมัครใจในการใช้ Venkatesh et al. (2003)
วิธีดาเนินการวิธีวิจัย
1. การออกแบบการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทา หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติ
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2563
จานวนทั้งสิ้น 46,925 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ในการ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน หลังจากกาหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมทั่วประชากร ผู้วิจัย
จึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเป็นเครื่องมือหลักที่
นามาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนาความรู้ที่ได้มานั้นไปกาหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มานั้นจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทรายได้ มีคาถามทั้งหมด 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังการใช้งาน เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังการใช้งาน ได้แก่ ด้าน
ความยากง่ายต่อการใช้งานและด้านการรับรู้ประโยชน์ มีคาถามทั้งหมด 11
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
สนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ได้แก่ด้านสมรรถนะ (Performance) ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ด้ านความปลอดภั ย (Security) ด้ า นความถู กต้ องแม่ นย า (Accuracy) ด้ านความสมบู รณ์ (Complete) ด้ านเวลา
(Timeliness) และด้านความสะดวกต่อการใช้ (Friendly) มีคาถามทั้งหมด 32 ข้อ
ส่ ว นที่ 4 การยอมรั บ การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นออนไลน์ ในเขตป ทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีคาถามทั้งหมด 6 ข้อ
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการนาแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์
2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ทาขึ้นเพื่อทาให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ
3. นานิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อคาถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
4. จัดทาร่างแบบสอบถาม
5. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะดาเนินการวิจัย
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ผู้ วิ จั ยด าเนิ นการการทดสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความน่ าเชื่ อถือ ก่ อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนิ นการวิ จั ยใช้ งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะ
นาคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนนาไปใช้งานจริง
2. ผู้วิจัยได้มีการจัดทาแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิ เคราะห์ ข้อมู ลการวิ จั ย จ านวน 40 คน เพื่ อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยใช้ วิ ธี การหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค Cronbach (1974) (Cronbach’s Alpha) ความคาดหวังการใช้งานภาพรวม 0.933 แสดง
เป็ น รายด้ า น ดั ง นี้ ด้ า นความยากง่ า ยต่ อการใช้ ง าน 0.880 ด้ า นการรั บ รู้ ป ระโยชน์ 0.893 ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ า น
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ภาพรวม 0.954 แสดงเป็นรายด้านดังนี้ ด้านสมรรถนะ 0.815 ด้านความน่าเชื่อถือ
0. 847 ด้านความปลอดภัย 0.921 ด้านความถูกต้องแม่นยา 0.916 ด้านความสมบูรณ์ 0.800 ด้านเวลา 0.915 และด้าน
ความสะดวกต่อการใช้ 0.914 การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ 0.927
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3. เมื่อผู้วิจัยนาข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอคาปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้กาหนดไว้ในงานวิจัย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ยได้ น าแบบสอบถามฉบั บสมบู รณ์ ที่ ผ่ านการแก้ ไขและผ่ านความเห็ นชอบจากอาจารย์ ที่ ปรึ กษามา
ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด จานวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
คือ บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2563 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการ
คานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบจานวน 400 ชุดแล้ว ผู้วิจัยได้
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยทาการนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์คานวณผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.1 ใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตั วแปรที่ มี ระดับการวั ดเชิ งกลุ่ ม
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทรายได้
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ความคาดหวังการใช้งาน ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี และการยอมรับการ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ของบุคคล
ธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะห์
2.2 เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ของบุคคล
ธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทรายได้ ใช้
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ ว ยสถิ ติ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่ างจะน าไปสู่ การ
เปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ Least-Significant Different (LSD)
2.3 เพื่อศึกษาความคาดหวังการใช้งาน ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จะใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความคาดหวัง ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อการยอมรั บ การใช้ บ ริ การยื่ น แบบภาษี เงิ น ได้ บุ คคลธรรมดาผ่ า นออนไลน์ ในเขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทและมีรายได้จาก
เงินเดือนหรือค่าจ้างอย่างเดียว
ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังการใช้งานของบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านความยาก
ง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสาคัญ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความถูกต้องแม่นยาอยู่ในระดับสาคัญมากที่สุด และด้านที่อยู่ในระดับสาคัญมาก
โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านความสะดวกต่อการใช้ ด้านเวลา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความสมบูรณ์ ด้านสมรรถนะและ
ด้านความปลอดภัย
ผลการวิเคราะห์การยอมรับการใช้บริการยื่ นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ท่านยินดีที่ใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ตลอดไป ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้บริการยื่นแบบภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านออนไลน์ ท่านจะแนะนาการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ให้กับผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ ท่านยินดีที่จะรับการอบรมเพื่อการเรียนรู้ถึงวิธีการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ท่านทา
ความเข้าใจในการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ และท่านได้รับคาแนะนาได้เป็นอย่างดีกับการ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์
ผลการเปรียบเทียบการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ในเขตปทุมวั น
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและประเภท
รายได้ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ บุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุและประเภทรายได้
ต่างกัน ทาให้การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน และบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
ต่างกันทาให้การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังในการใช้งานทุกด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านการับรู้ประโยชน์และด้านความยากง่าย
ต่ อการใช้ ง าน มี ผลต่ อการยอมรั บการใช้ บริ การยื่ นแบบภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาผ่ า นออนไลน์ ในเขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยด้านสมรรถนะ ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้านความถูกต้องแม่นยา ด้านความสมบูรณ์ ด้านเวลาและด้านความสะดวกต่อการใช้
มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัย ด้านสมรรถนะและด้าน
ความถูกต้องแม่นยา มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร และปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความสมบูรณ์
ด้านเวลา และด้านความสะดวกต่ อการใช้ไม่ มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่ นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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บทสรุปและอภิปรายผล
1. การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านความปลอดภัย (Security) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีจานวนน้อย จึงทาให้
บุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่าระดับการศึกษามีผลต่อการแก้ปัญหาหากระบบเครือข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมรี วงษาสน (2559, น.) ได้ศึกษาความคาดหวังและปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการศึ กษาการยอมรับการใช้ บริการยื่ นแบบภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาผ่ านออนไลน์ ในเขตปทุ มวั น
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทรายได้
สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 บุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุและประเภทรายได้ ต่างกัน ทาให้การยอมรับ
การใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศ อายุและประเภทรายได้
ไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ดังนั้น ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง มี
การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ โดยภาพรวมที่คล้ ายคลึงกัน อายุต่างกันไม่
สามารถบอกได้ว่าระดับการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ที่ต่างกันได้ และประเภท
รายได้ต่างกันไม่สามารถบอกระดับการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ที่ต่างกันได้
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นิชานันท์ ชาวนา (2559) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบชาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกัน มี
ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านการขาด ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นแบบทางเน็ตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุษบา
โปร่งกลาง (2561) ได้ ศึกษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการยื่ นแบบแสดงรายการและชาระภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดาผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อความคิดเห็ นกับการยื่นแบบเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต และ
สอดคล้องกับวิจัยของ นิชานันท์ ชาวนา (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบชาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี พบว่า ด้านรายได้ไม่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 บุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทาให้
การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ โดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
วิจัยของ อาริศรา นนทะคุณ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับวิจัยของ ศุภสิรา คุณรัตน์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการใน
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กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพมีอิทธิพลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ งอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
3. ผลการศึกษาความคาดหวังการใช้งานที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ความคาดหวังการใช้งาน ด้านการับรู้ประโยชน์ และด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการยอมรับการ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคล
ธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญต่อความคาดหวังการใช้งาน ด้านการับรู้ประโยชน์ และด้านความ
ยากง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความคาดหวังในการใช้งาน ด้านการับรู้ประโยชน์ในระดับมาก
มีความเห็นว่า ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ช่วยให้ท่านมีเวลาเพิ่มขึ้น
เพื่อไปทากิจกรรมอื่น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระทาได้รวดเร็ว และความคาดหวังในการใช้งาน ด้านความยาก
ง่ายต่อการใช้งาน มีระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ มีการออกแบบให้
เข้าใจง่าย และง่ายต่อการสมัครเข้าใช้บริการ โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่มีระบบป้องกันการกรอกผิด ไว้ระดับหนึ่ง
เพื่อให้การใช้งานทาได้อย่างต่อเนื่องและเกิดข้อผิดพลาดน้อยมาก ง่ายต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อการยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เมรี วงษาสน (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่า ความคาดหวังด้านประโยชน์ในการ
ใช้ งานส่งผลต่ อการยอมรับเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบั ติงานอย่ างมีนั ยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดั บ0 .05 และยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ กรณีศึกษาการยื่นแบบและชาระภาษีออนไลน์ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อการยอมรับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
4. ผลการศึกษาปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่น
แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความปลอดภัย ด้านสมรรถนะ และด้านความถูกต้องแม่นยามี
ผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่ า บุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อด้านความถูกต้ องแม่นยา ด้านความ
ปลอดภัย และด้านสมรรถนะในระดับมาก มีความเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับและส่งต้องไม่ผิดพลาดมีความปลอดภัยในการถูก
โจรกรรมข้อมูลและสามารถใช้งานได้ไม่สะดุดจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ
การใช้งานผ่านออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของจุไรรัตน์ ครุฑคา (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เ ครื่องมือการ
บริหารจัดเก็บภาษีในรูปแบบการยื่นแบบและชาระภาษีออนไลน์ ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพบว่า ด้านความ
ปลอดภัยของระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสะดวกและความรวดเร็วของระบบ แสดงถึงความมีสมรรถนะ
ของระบบนั้น ส่งผลต่อผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจั ดเก็บภาษีในรูปแบบการยื่นแบบและชาระภาษีออนไลน์ และ
สอดคล้องกับวิจัยของ Ray et al. (2015) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริการลูกค้าการวิเคราะห์การให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพถือเป็นความจาเป็นเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทรั พยากร
และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พบว่าแหล่งข้อมูลเฉพาะของบริษัทที่ซับซ้อน ส่งผลต่อความ
แตกต่างของประสิทธิภาพของกระบวนการในบริษัทต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ของกรมสรรพากร ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุและประเภทของรายได้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคคลธรรมดาในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุและประเภทของรายได้ต่างกัน ทาให้การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น กรมสรรพากรจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
ปัจจัยด้านเพศของบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชายและ
เพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศและคุณภาพชีวิตในการทางานก็เปลี่ยนไป เพศชายและเพศหญิง
อาจจะมีการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ที่เหมือนกัน บุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ส่วนมากอาจมีอายุ 31-40 ปี จึงส่งผลให้มีการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านออนไลน์ไม่ต่างกันและบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย การยอมรับการใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์อาจจะมีน้อยกว่าบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่มี
รายได้มาก ดังนั้น กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธ์การให้คาแนะนาด้านการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ออนไลน์ในกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยให้ได้รับข่าวสารเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
2. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลด้ า นระดั บ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ ต่ อเดื อนของบุ คคลธรรมดาในเขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทาให้การยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ไม่ต่างกันและบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น
กรมสรรพากรควรให้ความสาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนของบุคคลธรรมดา
ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะการศึกษาที่ต่างกัน ทาให้มีวิธีคิด ทัศนคติ การดารงชีวิตประจาวันต่างกัน
ดังนั้น ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ทาให้มีวิธีคิด ทัศนคติ การดารงชีวิตประจาวัน และมีการยอมรับ
การใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไปด้วย ควรให้ความสาคัญเกี่ยวด้านระดับ
การศึ กษา อาชี พและรายได้ ต่ อเดื อนของบุ คคลธรรมดาในเขตปทุ ม วั น กรุงเทพมหานคร กรมสรรพากรควรมี การ
ประชาสัมพันธ์การให้คาแนะนาด้านการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ในกลุ่มที่มีประเภทรายได้จาก
เงินเดือนอย่างเดียวเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยด้านความคาดหวังในการใช้งาน
1. ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานและด้านการรับรู้ประโยชน์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้านความคาดหวัง
ในการใช้งานของด้านความยากง่ายต่อการใช้งานและด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบ
ภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาผ่ านออนไลน์ ดั งนั้ น กรมสรรพากรควรให้ ความส าคัญเป็ นอย่ างมากในการพั ฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ เพื่อช่วยให้การยื่นแบบง่ายขึ้นไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และช่วยให้มีเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อไปทากิจกรรมอื่น
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
1. ด้านสมรรถนะ ด้านความปลอดภัยและด้านความถูกต้องแม่นยา มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ดังนั้น กรมสรรพากรควรให้ความสาคัญด้านสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย และ
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ด้านความถูกต้องแม่นยาเป็นอย่างมาก ควรมีพัฒนาความเร็วของการแสดงผลข้อมูลเว็บเพจแต่ละหน้าบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาระบบป้องกันภัยจากไวรัส หรือผู้บุกรุก ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลสูงอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความสมบูรณ์ ด้านเวลาและด้านความสะดวกต่อการใช้ ไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ เนื่องจากการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ออนไลน์ มีข้อมูลถูกต้อง ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูล มีความน่าเชื่อถือในด้านของวิธีการ
จัดเก็บรวบรวม มีความเที่ยงตรง แม่นยาของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับต้องไม่ผิดพลาด ค้นหาง่ายไม่ซับซ้อน และระบบมีความ
น่าเชื่อถือสูงแล้ว
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ
ของบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวรและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อมและ
กาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้าในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระทา โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ของกรมสรรพากรให้บรรลุเป้าหมาย
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคคลธรรมดาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในการวิจัย ครั้ง
ต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่ น ศึกษาบุ คคลธรรมดาในเขตทั้ งหมดใน
กรุงเทพมหานครเพื่ อให้ทราบถึงการยอมรับการใช้บริการยื่ นแบบภาษี เงินได้บุ คคลธรรมดาผ่านออนไลน์ ทั้งหมดใน
กรุงเทพมหานคร
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