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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร 21 2) เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
ด้านความน่าเชื่อถือในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ
และด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อ
คุณภาพบริ การในการยืน่ ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
กลุ่ มตัวอย่า งในการศึ กษา คื อ พนักงานบริ ษัทเอกชนที่ ยื่นภาษีเ งิ นได้บุค คลธรรมดา ในเขต
สรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 21 มี ข นาดของตัวอย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่ ผ่ า นการทดสอบความเที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
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ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิ ติการทดสอบแบบ t-test สถิ ติ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้
วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีช่วงรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้บริ การ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาปั จจัยคุณภาพการบริ การ เป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจั ยคุณภาพการ
บริ การด้า นความน่ า เชื่ อถื อ ในการบริ การ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด และผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า
พนักงานบริ ษทั เอกชน ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความพึง
พอใจต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
21 ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ปั จจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านการตอบสนอง
ต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ ที่มีความสัมพันธ์
ต่ อความพึ งพอใจของพนักงานบริ ษัทเอกชนที่ มีต่ อคุ ณ ภาพบริ การในการยื่นช าระภาษีเ งิ นได้บุ ค คล
ธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05คาสาคุญ
: ความพึงพอใจ; ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study the personal factors that affect the satisfaction of
the private company to a service quality when submitted a personal tax income at Bangkok Area
Revenue district 21 2) to study the service quality factors include the service concreteness, the service
reliability, the response to service recipients, reassure to the service recipients and attention to the
service recipients related to the satisfaction of employee of a private company to service equality at
Bangkok Area Revenue district 21
The results of the hypothesis test showed that most of them are female those aged between 2534 years, single people, those graduated with bachelor’s degrees, and those earned a monthly income of
30,001-35,000 baht. All of them were satisfied with the overall service at the highest level. . when
considered individually, it was found that the highest-level average was service reliability. The results of
the hypothesis test showed that the employees of the private company were different statues; different
educational levels and different monthly income affect different satisfaction on a service quality when
submitted a personal income tax at Bangkok Area Revenue district 21. Significant at the 0.05 level.
Keyword: satisfaction; personal income tax
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บทนา
การบริ หารและพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ มี ความ
จาเป็ นต้องอาศัยเงิ นงบประมาณจานวนมาก เพื่อใช้ในการพัฒนาและบริ หารประเทศ โดยการจัดสรร
ทรัพยากรทางสังคมให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การกระจายรายได้และทรัพย์สินที่เป็ น
ธรรมเพื่อความเสมอภาคในสังคม การพัฒนาการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่ งเป็ นหน้าที่ของรัฐ ทั้งการรักษาความสงบภายในประเทศ ป้ องกันภัยจากภายนอก ดูแลจัดการ
เรื่ องสาธารณสุ ข การศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม พลังงาน และพาณิ ชย์ ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีจึงถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ทางเศรษฐกิจ
ในการดาเนิ นการตามนโยบายการคลัง รายได้ของรัฐโดยทัว่ ไปประกอบด้วยรายได้หลัก 4 ประการ คือ
รายได้จากภาษีอากร ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทางอ้อม
ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้จากการขายหลักทรัพย์ สิ นทรัพย์และบริ การ
รายได้จากรัฐพาณิ ชย์หรื อรายได้รัฐวิสาหกิจ และกิจการในเชิ งพาณิ ชย์ เงินคงคลังและรายได้อื่น ๆ เช่น
การบริ จาคทรัพย์สินของประชาชน เป็ นต้น
กระทรวงการคลังถื อเป็ นหน่ วยงานหลักในด้า นการกาหนดนโยบายเศรษฐกิ จของประเทศ
รวมทั้งมี หน้า ที่ ร วบรวมจัด หารายได้ใ ห้แ ก่ รัฐบาล ทั้งในส่ วนที่ เป็ นภาษีอากรและมิ ไ ด้เ ป็ นภาษีอ ากร
ส าหรั บ ภาษี อากร ได้มอบหมายให้หน่ วยงานระดับ กรมดู แ ลรวม 3 กรม ได้แ ก่ กรมสรรพากร กรม
สรรพสามิต และกรมศุลกากร ทาหน้าที่เก็บภาษีแตกต่างกันไป โดยกรมสรรพากรเป็ นหน่ วยจัดเก็บภาษี
จากฐานรายได้ และฐานบริ โภคภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พ.ศ. 2481 มีภาษีอากรประเภทต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สรรพากรเป็ นหน่วยงาน
จัด เก็ บ รายรั บ ของประเทศสู ง สุ ด เป็ นอัน ดับ หนึ่ งของประเทศ โดยมี ผ ลการจัด เก็ บ รายได้ป ระจ าปี
งบประมาณ 2563 (กระทรวงการคลัง , 2563) ผลรวมรายได้จัด เก็ บภาษีข องกรมสรรพากร จานวน
1,610,420 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.70 ของรายรับทั้งหมดของกระทรวงการคลัง
ส าหรั บภาษี เ งิ นได้บุ ค คลธรรมดา เป็ นภาษี ที่จัด เก็ บจากบุ ค คลทั่ว ไป หรื อจากหน่ วยงานที่ มี
ลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกาหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด รายได้ที่เกิดขึ้นในปี ใด ๆ ผูม้ ี
รายได้มีหน้าที่ตอ้ งนาไปแสดงตามแบบแสดงรายการภาษีที่กาหนด ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
ของเดือนถัดไป สาหรับผูม้ ีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกาหนดให้ยื่นแบบ ฯ เสี ยภาษีตอนครึ่ งปี สาหรับ
รายได้ที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงครึ่ งปี เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีที่ตอ้ งชาระ และเงินได้บางกรณี กฎหมาย
กาหนดให้ผทู ้ ี่ทาหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่ วน เพื่อให้มีการทยอยชาระภาษีขณะที่มีเงิ นได้
เกิดขึ้น ผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได่แก่ บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล ผูถ้ ึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษี กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง และวิสาหกิจชุมชน
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ซึ่ งมีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่ส่งผลต่อ
ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารในการยื่ น ช าระภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 21 มีความสอดคล้องกับ (ณัฐวิทย์ เชื้ อพรหม, 2556) อธิ บายว่า เพศ อายุ สถานะ และ
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการบริ การที่ไม่แตกต่างกัน และพบว่าระดับการศึกษาและ
คุณภาพการบริ การมีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ (พนิ ดา เพชร
รั ตน์, 2556) อธิ บายว่า คุณภาพการบริ การมี ผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ สี ยภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็ นด้า น
รู ปธรรมของการบริ การ ด้านนความน่าเชื่ อถือไว้วางใจในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อ ผูร้ ับบริ การ
ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ และด้านความเห็นอกเห็นใจ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในเรื่ อง “ความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การ
ในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21” ซึ่ งจะทาการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และปัจจัยคุณภาพการ
บริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือในการบริ การ ด้านการตอบสนอง
ต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผุร้ ับบริ การ และด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ ความพึงพอใจ
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากร
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยืน่ ชาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ และด้าน
ความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพ
บริ การในการยืน่ ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
ขอบเขตงานวิจัย
1 ขอบเขตประชากร ทาการศึกษาพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ยนื่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขต
สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
2 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั เอกชน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 25 ปี จนถึงมากกว่า 55 ปี ที่มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
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3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากผูว้ ิจยั ทราบถึงจานวนบุคคลธรรมดาที่ยนื่ ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขต
สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 มีจานวนทั้งสิ้ น 184,827 คน จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Yamane มีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% พบว่าจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีจานวน 400 ตัวอย่าง
4 ขอบเขตของเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเกี่ ย วกับความพึ งพอใจของพนักงานบริ ษัทเอกชนต่ อ
คุณภาพบริ การในการยืน่ ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
5 ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
1.2 ปั จจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ปั จจัยด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ และด้าน
ความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ
2.ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยืน่ ชาระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.ทราบถึ งปั จจัย ส่ วนบุค คลที่ ส่ งผลต่อความพึ งพอใจของพนักงานบริ ษัทเอกชนต่อคุณภาพ
บริ การในการยื่นชาระภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร 21 เพื่อเป็ น
แนวทางในพัฒนาคุณภาพบริ การให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
2.ทราบถึ งปั จจัย คุ ณ ภาพการบริ การที่ ส่ งผลต่อความพึ งพอใจของพนักงานบริ ษัทเอกชนต่อ
คุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 ที่จะ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาคุณภาพบริ การให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
3.เพื่ อ ให้ ก รมสรรพากรสามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ผู ้ใ ช้ บ ริ การ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การที่ได้รับ ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิด
ประสิ ทธิผลสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร
4.ทราบถึงความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนที่มีต่อการให้บริ การ
และนาผลที่ได้ไปพัฒนางานบริ การของกรมสรรพากร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การให้มี
ประสิ ทธิภาพในทุก ๆ ด้าน
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความพึงพอใจเป็ นระดับของความรู ้สึกของบุคคลนั้นๆและเป็ น
ผลจากการเปรี ยบเทียบผลงานที่รับรู ้จริ งจากสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับกับความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ
และลูกค้าจะมีระดับของความพึงพอใจได้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ถ้าผลงานที่ลูกค้ารับรู ้ต่ากว่าความคาดหวัง
ลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกไม่พึงพอใจ (2) ผลงานที่ลูกค้ารับรู ้เท่ากับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกพึง
พอใจ และ (3) ผลงานที่ ลูกค้ารั บรู ้สูงกว่าความคาดหวังลูกค้าจะมี ความรู ้ สึกน่ ายินดี หรื อพึงพอใจมาก
(Kotler and Keller, 2006 : 136) และความพึงใจของผูร้ ับบริ การ เป็ นการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การที่ได้รับการ
ตอบสนองจากการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การซึ่ งผูร้ ับบริ การมีความสุ ขและเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับ
บริ การและเกิ ดผลสาเร็ จตามความมุ่ งหวังหรื อเกิ นความคาดหมาย แต่ระดับความพึงพอใจที่ เกิ ดขึ้นจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบของการบริ การ และเกิดความไม่ชอบ เมื่อความต้องการไม่ได้รับการ
ตอบสนอง (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558) สอดคล้องกับ นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หน้า 8 – 9) กล่าวว่า
คุณค่า ความพอใจ และคุณภาพ ทาให้ผบู ้ ริ โภคจากัดระดับความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจของแต่
ละบุคคลที่อา้ งอิงข้อมูลจากประสบการณ์ ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ได้รับ ถ้าองค์กรสามารถ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีระดับเท่ากันหรื อมากกว่าความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จะทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั มีคุณค่า
ในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค (Customer Value) สู ง และทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค สอดคล้อง
กับ ปั ณณวัชร์ พัชราวลัย (2559) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่ ง
เกิ ด จากการได้รั บการตอบสนองตามต้องการ ก็จะเกิ ด ความรู ้ สึ กที่ ดี ใ นสิ่ งนั้น ตรงกันข้า มหากความ
ต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ความพึงพอใจเป็ นประโยชน์ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ การทาให้องค์กรเกิดความสาเร็ จซึ่ งมา
จากความพึงพอใจขอผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การและการใช้บริ การซ้ ารวมไปถึงการมี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรที่นามาซึ่งผลกาไรในระยะยาว โดยทัว่ ไปการที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจขึ้นมา
ได้น้ ัน ก็ต่อเมื่ อผูใ้ ช้บ ริ การรั บรู ้ ถึงความคุ ้มค่าของประโยชน์ ที่ผูใ้ ช้บริ การได้รั บจากการบริ การนาไป
เปรี ย บเที ย บกับ ความคาดหวัง ที่ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารตั้ง ไว้ใ นตอนแรกก่ อ นการได้รั บ การใช้บ ริ ก าร หากส่ ง
ผลประโยชน์โดยตรงที่เป็ นไปตามความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การหรื อเหนื อความคาดหวัง จะนามาซึ่ งการ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจตามมา (แก้วขวัญ ผดุงพิพฒั น์บวร, 2559)
วปาริ ฉัตร ถนอมวงษ (2561) ได้อธิ บายถึง ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ช่วยให้
งานสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การ นอกจากผูร้ ิ หารจะดาเนิ นการให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้บริ การเกิดความ พึงพอใจในการทางานแล้วยังจาเป็ นต้องดาเนิ นการที่จะให้ผมู ้ าใช้บริ การ
เกิ ดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริ ญเติ บโตของงานบริ การ ปั จจัยที่ เป็ นตัวบ่งชี้ คือ จานวนผูม้ าใช้
บริ การ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารที่ชาญฉลาด จึงควรอย่างยิง่ ที่จะศึกษาให้ลึกซึ้ งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่จะ
ทาให้ เกิดความพึงพอใจทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การการวัดระดับความพึงพอใจ ที่กล่าวมาข้างต้น ความ
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พึงพอใจจะเกิ ดขึ้นหรื อไม่ข้ ึนอยู่กับการให้บริ การขององค์กรประกอบกับระดับความรู ้ สึกของผูม้ ารับ
บริ การในมิ ติ ต่ า งๆ ของแต่ ละบุ ค คล ดังนั้นการวัด ระดับความพึ ง พอใจ สามารถกระทาได้ห ลายวิ ธี
ดังต่อไปนี้
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยการขอความร่ วมมือจาก กลุ่ม
บุคคลที่ตอ้ งการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
2. การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยเทคนิ คและความชานาญพิเศษของผูส้ ัมภาษณ์ที่จะจู งใจให้ ผูต้ อบ
คาถามตอบตามข้อเท็จจริ ง
3. การสังเกต เป็ นการสังเกตพฤติ กรรมทั้งก่ อนการรั บบริ การขณะรั บบริ การและหลังการรั บ
บริ การ การวัดโดยวิธีน้ ี จะต้องกระทาอย่างจริ งจัง และมีแบบแผนที่แน่ นอนจะเห็นได้ว่าการวัด ความพึง
พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารน้ั นสามารถกระท าได้ห ลายวิ ธี ข้ ึ น อยู่ กับ ความสะดวก เหมาะสม ตลอดจน
จุดมุ่งหมายของการวัดด้วยจึงจะส่ งผลให้การวัดนั้น มีประสิ ทธิภาพและน่าเชื่อถือได้
2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หน้า 28 – 29) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ คือ ลักษณะของประชากรที่
องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ความหนาแน่นของถิ่นที่อยู่ ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงและต้อง
ติ ด ตามด้า นโครงสร้ า งประชากร การเปลี่ ย นโครงสร้ า งครอบครั ว การย้า ยถิ่ น ฐาน เป็ นต้น หรื อ
ประชากรศาสตร์ เป็ นข้อมูลที่มีความสาคัญต่อองค์กร ซึ่ งก็คือลูกค้าขององค์กร เมื่อทราบถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์จะสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หรื อออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทาการตลาดได้ตาม
ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
เป็ นลักษณะที่สาคัญจากสถิติที่วดั ได้ของประชากร โดยข้อมูลด้านประชากรจะสามารถมีประสิ ทธิ ผลต่อ
การกาหนดตลาดเป้ า หมาย คนที่ มีลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่า งกันจะมี ลักษณะทางจิ ตวิทยาที่
แตกต่างกัน โดยสามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ดงั นี้
1. อายุ (Age) เนื่ องจากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่ทาให้ทราบถึงลักษณะนิ สัย ความ
พึงพอใจ รวมถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่ วงอายุ เป็ นผลให้องค์กร หรื อบริ ษทั สามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงอายุ
นั้น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ มักจะมีทศั นคติในการรับรู ้ และการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่
แตกต่ า งกัน ตัว อย่ า งเช่ น โดยส่ ว นใหญ่ เพศที่ เ ป็ นผู ้น าทางสั ง คมจะเป็ นเพศชาย และเพศที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนในการตัดสิ นใจจะเป็ นเพศหญิง ดังนั้นเพศจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. สถานภาพ (Status) สมรส โสด หย่าร้าง หรื อเป็ นหม้าย ซึ่ งในอดีตถึง ปั จจุบนั เป็ นเป้ าหมายที่
สาคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับ
หน่วยผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรม การซื้ อที่แตกต่างกัน เช่นผูท้ ี่หย่าร้าง
หรื อเป็ นหม้ายจะเลือกแต่งกายด้วยเสื้ อผาที่หรู หรา ทันสมัยมีเอกลักษณ์
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4. รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสิ นค้าและบริ การที่ตดั สิ นใจสถานภาพเหลานี้ ประกอบด้วย รายได้
การออมทรัพย์ อานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาด ต้องสนใจแนวโน้มของรายได้
ส่ วนบุคคล เนื่ องจากรายได้จะมีผลต่ออานาจของการซื้ อ คนที่มีรายได้ต่าจะมุ่งซื้ อ สิ นค้าที่จาเป็ นต่อการ
ครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่ วนคนที่มีรายได้สูง จะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดี และราคาสู งโดย
เน้นที่ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ นหลัก
5. การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
คุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า เนื่ องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ สู งกว่าผูท้ ี่
มีการศึกษาต่าจึงมีแนวโนมที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง ความสามารถโดยทัว่ ไป ในการสื่ อสารหรื อส่ งมอบการบริ การใน
ระดับที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับ ความคาดหวังนี้ ลูกค้าได้มีการแบ่งตามระดับต่าง ๆ ระหว่างความต้องการ
ของลูกค้า โดยคิดหลังจากการซื้ อหรื อรับบริ การสิ นค้านั้นไปแล้ว ระดับความความหวังต่อบริ การแยก
ออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ บริ ก ารที่ ป รารถนา (Desired Service) คื อ ผู ้บ ริ โ ภคมี ร ะดับ ของความคาดหวังที่
ต้องการในจิตใจว่าต้องการหรื ออยากจะได้รับบริ การต่าง ๆ จากผูใ้ ห้บริ การสู งสุ ดมากน้อยอย่างไร
2. ระดับที่เพียงพอหรื อยอมรับได้ (Adequate Service) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคใช้ดุลพินิจต่อระดับ
ของความต้องการที่คาดหวังบริ การต่าง ๆ จากผูใ้ ห้บริ การในลักษณะที่การให้บริ การนั้นว่าต้องมีเป็ นอย่าง
น้อยหรื อขั้นต่าสุ ดและความแตกต่างกันระหว่างระดับบริ การที่ ปรารถนากับระดับที่เพียงพอ คือช่วงที่
ยอมรับได้ (Aaker, 2004)
เครื่ องมือในการประเมินคุณภาพการบริ การที่เรี ยกว่า SERVQUAL เพื่อวัดช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังในการบริ การและการรับรู ้ในการบริ การของผูใ้ ช้บริ การ มิติของคุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้าน
ประกอบไปด้วย
1. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) หมายถึง งานบริ การควรมีความ เป็ นรู ปธรรมที่
สามารถสัมผัสจับต้องได้มีลกั ษณะทางกายภาพที่ ปรากฏให้เห็ น เช่น อุปกรณ์ และ เครื่ องใช้สานักงาน
สภาพแวดล้อมและการตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสารต่าง ๆ ป้ ายประกาศ ความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบของสานักงาน ทาเลที่ต้ งั ลักษณะดังกล่าวจะช่วย ให้ลูกค้ารับรู ้วา่ มีความตั้งใจ
ในการให้บริ การ และลูกค้าสามารถเห็นภาพได้ชดั เจน
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริ การต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้ กับลูกค้างาน
บริ การที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความ สม่าเสมอ มีการเก็บข้อมูล
ของลูกค้าและสามารถนามาใช้ได้อย่างรวดเร็ ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ และสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เกิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ
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3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็ วเป็ นความตั้งใจที่จะ ช่วยเหลือลูกค้า
โดยให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งต้องมีความกระตือรื อร้น เห็นลูกค้า แล้วต้องรี บต้อนรับ
ต้อนรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริ การอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ ว จะต้องมาจากพนักงาน
และกระบวนการในการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
4. การให้ ค วามมั่น ใจแก่ ลู ก ค้า (Assurance) หมายถึ ง การบริ ก ารจากพนั ก งานที่ มี ความรู ้
ความสามารถในการให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องมี ทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และรู ้สึกปลอดภัยสร้างความมัน่ ใจว่า ลูกค้าได้รับ
บริ การที่ดี
5. การเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้บริ การลูกค้าแต่ละราย ด้วยความ
เอาใจใส่ และให้ค วามเป็ นกันเองและดู แลลู กค้าเปรี ย บเสมื อนญาติ และแจ้งข้อมูลข่า วสาร ต่าง ๆ ให้
รับทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบาง เรื่ อง ใช้เป็ นแนว
ทางการให้บริ การลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องคุณภาพการบริ การกล่าวได้วา่ ว่าSERVQUAL เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการประเมินคุณภาพการบริ การในธุรกิจภาคบริ การ และคุณภาพการบริ การเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่เป็ น
ปั จจัย และมีอิทธิ พลส่ งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และคุณภาพการบริ การยังส่ งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าธุ ร กิ จบริ การ เนื่ องจากคุณภาพการบริ การเป็ นเรื่ องของการรั บรู ้ ของลูกค้า ที่ ลูกค้า
เปรี ยบเทียบจากผลของความคาดหวังในการได้รับบริ การของลูกค้า (ก่อนได้รับบริ การ) และการบริ การที่
ลูกค้าได้รับบริ การจริ ง (หลังได้รับบริ การ) คุณภาพการบริ การที่สูงกว่ามาตรฐานนาไปสู่ ความพึงพอใจ
ของลูกค้า (Parasuraman et al., 1988)
4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
ส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่ 21 มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการวางแผนปฏิ บัติ ก ารและ
ประเมินผล การบริ หารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายของ กรมสรรพากร
และส านักงานสรรพากรภาค รวมทั้งกา กับดู แ ลผูเ้ สี ย ภาษี เ ป็ นราย ผูป้ ระกอบการ ตรวจปฏิ บัติ ก าร
ตรวจสอบภาษีอากรสาหรั บรายที่ อยู่ในความ รั บผิ ด ชอบด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการเร่ งรั ด ภาษีอากรค้าง
ดาเนิ นคดีแก่ผเู ้ สี ยภาษีอากร ตอบข้อหารื อทางภาษีอากรพิจารณาคืนเงินภาษีอากรปฏิบตั ิงานด้านกรรมวิธี
ภาษี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรตลอดจน กากับ ติดตาม ควบคุม
การปฏิบตั ิงานของสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ได้แก่ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก และสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปั ณณวัชร์ พัชราวลัย (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ และการ
รั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ธ นาคารเฉพาะกิ จ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภั ก ดี ใ นการใช้ บ ริ การของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร” เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อความพึงพอใจต่อ
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คุณภาพการบริ การของธนาคารเฉพาะกิ จ โดยศึ กษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จาก
ประชาชนที่เคยใช้บริ การของธนาคารเฉพาะกิจ ที่ อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) และกาหนด
คะแนนทดสอบค่าความมีนยั สาคัญที่ 0.5 ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของ
ธนาคารเฉพาะกิจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
รุ่ งทิพย์ นิ ลพัท (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การและความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์
กับการกลับมาใช้บริ การซ้ าของผูร้ ับบริ การโรงพยาบาล เปาโลรังสิ ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 31 – 35 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษ ัท ผลการวิเ คราะห์โ ดยภาพรวม 1) คุ ณ ภาพการให้บริ การด้า นความเชื่ อ มั่นให้แ ก่ ผู ้รั บ บริ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั การกลับมาใช้บริ การซ้ า รองลงมาคือ คุณภาพการให้บริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของ
การให้บริ การ ซึ่ งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ความพึง
พอใจด้านการเข้าถึ งแหล่งบริ การมี ความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริ การซ้ าของผูร้ ับบริ การมากที่สุด
รองลงมาคือความพึงพอใจด้านความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่งบริ การมีความสัมพันธ์
กับการกลับมาใช้บริ การซ้ า
Biljana Angelova, (2011) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง “Measuring Customer Satisfaction with Service
Quality Using American Customer Satisfaction Model (ACSI Model)” เพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่
มี ต่อคุณภาพบริ การของผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยใช้วิธีการงบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ Excel และโปรแกรม SPSS ผลการวิจยั ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การยังไม่
พอใจกับคุณภาพการบริ การของผูใ้ ห้บริ การ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของลูกค้าสู งกว่าการ
รับรู ้ของลูกค้า
วิธีดาเนินการวิธีวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย แบบไม่ ท ดลอง (Non-Experimental Design) ซึ่ งเป็ นการวิ จัย ที่ มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) ที่เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลธรรมดาที่ยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขต
สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 ประกอบด้วย พนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวนทั้งสิ้ น 184,827 คน 21
ประกอบด้วย พนักงานบริ ษทั เอกชน ทั้งเพศชายและเพศหญิ ง ช่ วงอายุต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี จนถึ ง
มากกว่า 55 ปี ที่มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
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ของ Yamane มีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% จากจานวนทั้งสิ้ น 184,827 คน
พบว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหลักที่ผวู ้ ิจยั ใช้สาหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาที่สร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ในการ
วิจยั และการให้ความหมายของนิ ยามศัพท์เฉพาะสาหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามสาหรับ
เก็ บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัว อย่า ง เพื่ อตอบปั ญหาทางการวิจัย หรื อเรื่ องที่ ต้องการศึ กษา โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดื อน มีจานวนข้อ
คาถามทั้งหมด 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริ การ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของพนักงาน
บริ ษ ัท เอกชนต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารในการยื่ น ช าระภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 21 ซึ งประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือในการ
บริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ และด้านความเอาใจใส่ ต่อ
ผูร้ ับบริ การ ซึ่งมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 21
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 ซึ่งมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 4 ข้อ
ส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ ของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ด จานวน 1 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปร ที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริ มาณ ได้แก่ ปั จจัยคุณภาพการบริ การ ที่ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ด้านความน่ าเชื่ อถือในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้ านการให้ความมัน่ ใจต่อ
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ผูร้ ับบริ การ ด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ และปั จจัยความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อ
คุณภาพบริ การในการยืน่ ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์จากสมมติฐาน การวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศที่ ต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของพนั ก งาน
บริ ษ ัท เอกชนต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารในการยื่ น ช าระภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 21 ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการทดสอบแบบ t – test
2.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
ต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดย
ใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD)
2.3 ปั จ จัย คุ ณ ภาพการบริ ก าร ด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ด้า นความ
น่าเชื่อถือในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ และด้าน
ความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ั บบริ การ มี ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพ
บริ การในการยื่นช าระภาษี เ งิ นได้บุค คลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร 21ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่ วน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี่
และค่าร้อยละ ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ศึกษาวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้
ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ และความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
พบว่า
ผลการศึกษาพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
21 จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 มีช่วงอายุ 25 – 34
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ปี จานวน201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 มีสถานภาพโสด จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.25 มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 315 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.75 และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท
จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25
ปั จจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ
ในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านความเอาใจใส่
ต่อผูร้ ับบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั เอกชนมีความคิดเห็นต่อปั จจัยคุณภาพการบริ การในการ
ยืน่ ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คุณภาพการบริ การที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือในการบริ การ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านความ
เป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
และด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามลาดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากร
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 พบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การโดยรวมทั้งหมด
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้าน
การให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ และด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ั บบริ การ ที่ มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเ งิ นได้บุคคลธรรมดา ในเขต
สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาผลการวิเคราะห์เรื่ อง ความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อคุณภาพ
บริ การในการยื่นชาระภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร 21 ที่ มีความ
สอดคล้องและ แตกต่างของผลการวิจยั ที่ผ่านมารวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวคิ ดทฤษฎีต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. ผลสารวจพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
21 จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 มีช่วงอายุ 25 – 34
ปี จานวน201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 มีสถานภาพโสด จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.25 มีระดับ
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การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 315 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.75 และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท
จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25
ปัจจัยคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือในการ
บริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านความเอาใจใส่ ต่อ
ผูร้ ับบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั เอกชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการบริ การในการยื่น
ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 21 โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คุณภาพการบริ การที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือในการบริ การ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้ความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านความ
เป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
และด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามลาดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การในการยืน่ ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร 21 พบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การโดยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขต
สรรพากรพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร 21 เท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยในครั้งต่อไปควรมี การขยายขอบเขตใน
การศึกษาให้กว้างและครอบคลุมยิง่ ขึ้น เช่น ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานครอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบ
และให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของพนักงานบริ ษทั เอกชนที่มีความความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ งอาจมี
ความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ควรมีการศึกษาตัวแปรในปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่ งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั เอกชนต่อ
คุณภาพบริ การในการยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ปั จจัยด้านทัศนคติ ด้านปั ญหาและอุปสรรค
ในการใช้บริ การ และนาข้อมูล ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนาพัฒนาคุณภาพงานด้านบริ การให้ตรง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การต่อไป
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