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บทคัดย'อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค% (1) เพ่ือศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง (2) เพื่อศึกษาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง โดยจำแนกตามป|จจัยสwวนบุคคล  

กลุ wมตัวอยwางที ่ใชAในการวิจัยครั ้งนี ้คือ ประชากรกลุwมผู Aยื ่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดA         

บุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน โดยใชAแบบสอบถามเป�นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขAอมูล สถิติที ่ใชAในการวิเคราะห%เชิงพรรณนาไดAแกw คwาความถี่ คwารAอยละ คwาเฉลี ่ย และ                 

คwาสwวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใชAสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐาน

ดAวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกตwางจะนำไปเปรียบเทียบรายคูw              

โดยใชAวิธี LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวwาป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

เงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกตwางกัน     

ทำใหAการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง

แตกตwางกัน 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was (1) To study Filing and Paying Personal Income Tax 

by using the Internet in Lampang province (2) To study Filing and Paying Personal Income 
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Tax by using the Internet in Lampang province, classified by personal factors of the 

population in the province. 

 The research was applied to the sample group by using 400 people of the 

population in Lampang province, and questionnaires as a tool for data collection. Also, 

descriptive analysis is used to describe the basic features of the data that consists of 

frequency, percentage, mean, as well as standard deviation. Furthermore, t-test statistics 

was applied with hypothesis testing, one-way ANOVA. LSD may have been used if the 

comparison was different. 

 Test results of the hypothesis found that the personal factors of the population in 

Lampang province that had different education and jobs, causing the Filing and Paying of 

Personal Income Tax to be different. 

 

บทนำ 

ภาษีอากรเป�นแหลwงรายไดAที่สำคัญที่สุดของรัฐบาล ซึ่งกรมสรรพากรมีหนAาที่ในการจัดเก็บภาษี

อากร เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีตwอกระทรวงการคลัง เพื่อใหAไดAภาษีตามเป�าหมายอยwางทั่วถึงและ

เป�นธรรม เป�นกลไก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีอากร การเก็บ

ภาษีอากรนอกจากมีวัตถุประสงค%ในการหารายไดAเพื่อใหAพอกับคwาใชAจwายของรัฐบาลแลAว ในป|จจุบันภาษี

อากรยังเป�นเครื ่องมือสำคัญของรัฐบาลในการกระจายรายไดA สwงเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการคAา         

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ชwวยควบคุมการบริโภคของประชาชน หรือเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล   

เชwน การศึกษา การสวัสดิการสังคม เป�นตAน (ชwางศิลป�, 2561)  

ในป�งบประมาณ 2559 กรมสรรพากรไดAสถาปนาครบ 100 ป�และไดAกำหนดยุทธศาสตร%ใหมw      

เพื ่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้นโดยไดAวางกรอบการบริหารงานภายใตA

ย ุทธศาสตร%กรมสรรพากร 5 ป� (พ.ศ.2559 – 2563) คือการพัฒนาใหAการบริหารจัดเก็บภาษีและ            

การใหAบริการเพื ่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เชื ่อมโยงกับหนwวยงานอื ่นตามนโยบายของรัฐบาล เชwน                 

e-Payment การนำเขAาขAอมูล (e-Filing) การใหAบริการที ่เกี ่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ผwานชwองทาง

อิเล็กทรอนิกส%ทั้งหมด ซึ่งกำหนดแนวทางหลักในการดำเนินการทางดิจิทัลโดยมุwงพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรม

อิเล็กทรอนิกส%ที่ใชAในการบริหารจัดการและใหAบริการเพื่อใหAการดำเนินงานมีความโปรwงใส มีการทบทวน

กระบวนการงาน กฎระเบียบตwาง ๆ ใหAทนตwอสถานการณ%ป|จจุบันและการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต            

โดยคำนึงถึงการใชAทรัพยากรอยwางคุ Aมคwา ลดตAนทุน ลดขั ้นตอน ลดกระดาษและมีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความตAองการของผูAมีสwวนไดAเสียรองรับตwอการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการเขAาสู wยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล 

ดังนั้น ผูAวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการยื่นภาษีแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต ซึ่งจะศึกษาดAานคุณภาพเว็บไซต% ดAานประชาสัมพันธ% และดAานบริการ ในเขต
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ทAองที่จังหวัดลำปาง เนื่องจากภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาเป�นหนwวยภาษีพื้นฐาน ที่ผูAมีเงินไดAทุกระดับรายไดA 

จำเป�นตAองปฏิบัติตามที่บทบัญญัติแหwงประมวลรัษฎากรไดAกำหนดไวA ทั้งนี้เพื่อใหAผูAที่เกี่ยวขAองสามารถนำไป

ปรับปรุงรูปแบบของการยื ่นแบบและแสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต              

ใหAเหมาะสมและสอดคลAองกับความตAองการของผูAใชAบริการตwอไป 

 

วัตถุประสงค;ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ี 

จังหวัดลำปาง  

2. เพ่ือศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ี 

จังหวัดลำปาง โดยจำแนกตามป|จจัยสwวนบุคคล 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของกลุ'มตัวอย'าง 

ผูAวิจัยไมwทราบจำนวนของประชากรในทAองที่จังหวัดลำปางที่แนwนอน จึงใชAวิธีการกำหนดกลุwม

ตัวอยwางโดยการเป�ดตารางหาขนาดกลุwมตัวอยwางของ Yamane (1973) โดยที่ผู AวิจัยไดAกำหนดคwาความ

คลาดเคลื่อนของ การสุwมตัวอยwางที่ยอมรับไดA 0.05 จึงทำใหAมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเป�ด

ตาราง พบวwาจำนวนขนาดของกลุwมตัวอยwางท่ีจะตAองทำการศึกษาน้ันอยูwท่ี 400 ตัวอยwาง 

2. ขอบเขตดGานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดAแกw ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรในทAองที่จังหวัดลำปาง แบwงเป�นดAานเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดA 

ตัวแปรตาม ไดAแกw การยื่นภาษีแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาง

อินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง แบwงเป�น 3 ดAาน ไดAแกw ดAานคุณภาพเว็บไซต% ดAานการประชาสัมพันธ% 

และดAานการใหAบริการ 

 

ประโยชน;ท่ีคาดว'าจะไดGรับ 

1. เพ่ือใหAทราบถึงการย่ืนแบบแสดงรายการแลชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาอินเทอร%เน็ต 

ในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง  

2. เพ่ือใหAทราบถึงการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต 

ในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง โดยจำแนกตามป|จจัยสwวนบุคคล 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูAวิจัยไดAทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับการศึกษาออกเป�น 3 ดAาน ดังน้ี 
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ดGานคุณภาพเว็บไซต; 

ภูษณิศา ศริริศันสนียกุล (2559) คุณภาพเว็บไซต% หมายถึง คุณภาพระบบที่มีประสิทธิภาพ        

อันจะตAองประกอบดAวยคุณลักษณะในดAาน ซอฟต%แวร%และฮาร%ดแวร% ประกอบดAวย 5 มิติ ไดAแกw ความงwาย   

ตwอการใชAงาน ความปลอดภัยในการใชAงาน ความมีเสถียรภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนอง และความงwาย

ในการเขAาถึง ซ่ึงจะสามารถทำใหAคุณภาพระบบ เกิดประสิทธิภาพท่ีสwงผลตwอ การรับรูAของคุณภาพระบบ 

จารุณี ศรีปฏิมาธรรม (2557) คุณภาพเว็บไซต% หมายถึง คุณภาพที่ลูกคAารับรูAไดAจากการใชAบริการ

รAานคAา ออนไลน% ซึ่งประกอบไปดAวย ความสะดวกสบายในการใชAบริการ มีเนื้อหาที่ถูกตAองครบถAวน สามารถ

ติดตwอผูAใหAบริการไดAตามความตAองการ และมีการปรับแตwงสินคAาและบริการใหAตรงกับความตAองการ  

ภูริพันธ% คุธีรสุภะเสฏฐ% (2559) คุณภาพเว็บไซต% หมายถึง สิ่งที่เป�นไป ตามความตAองการของลูกคAา

ที่แสดงผwานเว็บไซต% โดยคำนึงถึงอรรถประโยชน% ความเพลิดเพลิน เพื่อดึงดูดผูAบริโภคใหAเขAามาในเว็บไซต%    

การปรากฏทางไกล หมายถึง แนวคิดท่ีนำเสนอบนเว็บไซต%พาณิชย%อิเล็กทรอนิกส%แบบเสมือนจริงดAวยเทคนิค

การสรAางภาพวัตถุตwาง ๆ จากระยะไกลดAวยเทคโนโลยี มัลติมีเดีย เพื่อใหAผูAบริโภคไดAสัมผัสถึงสินคAาหรือ

บริการกwอนการตัดสินใจซ้ือ 

Qingjin Fan และคณะ (2013) ค ุณภาพเว ็บไซต% หมายถึงม ิติท ี ่หลากหลาย เช wน ค ุณภาพ              

การใหAบริการออนไลน% (Web Site Service Quality) คุณภาพในการเชื่อมตwอระหวwางลูกคAากับเว็บไซต% 

(Customer Interface Quality) คุณภาพการใชAงานเว็บไซต% (Functional Quality) คุณภาพของระบบ

ขAอมูล (Information Systems Quality) รวมไปถึงคุณภาพประสบการณ%เว็บไซต% (Web Experience)  

จากการทบทวนสรุปไดAวwา คุณภาพเว็บไซต% หมายถึง คุณภาพระบบท่ีลูกคAารับรูAไดAจากการใชAบริการ 

5 ดAาน คือ ความงwายตwอการใชAงาน ความปลอดภัยในการใชAงาน ความมีเสถียรภาพ ความรวดเร็วใน            

การตอบสนอง และความงwายในการเขAาถึง ป|จจัยดังกลwาว 5 ดAานน้ีทำใหAคุณภาพเว็บไซต%เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ดGานการประชาสัมพันธ; 

Taylor & Kent (2010) การประชาสัมพันธ% หมายถึง หนึ่งในชwองทางการสื่อสารที่สำคัญในการ

สรAางความเขAาใจที่ดีระหวwางองค%กรกับกลุwมที่มีสwวนไดAสwวนเสีย รวมถึงสาธารณชนทั่วไป งานประชาสัมพันธ%        

เป�นงานที่เกี ่ยวขAองกับการใชAเครื ่องมือสื ่อสาร นักประชาสัมพันธ%ตAองรู AการใชAสื ่อประชาสัมพันธ%ใหAไดA            

ผลในอดีตสื่อมวลชนกระแสหลัก อาทิ โทรทัศน%วิทยุกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ% เป�นเครื่องมือสื่อสารหลัก         

ท่ีนักประชาสัมพันธ%ใชAในการสื่อสารองค%กร แตwเมื่อเทคโนโลยีกAาวหนAา เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการถือ

กำเนิดของสื่อใหมw (new media) เชwน สื่ออินเทอร%เน็ต สื่อสังคม ออนไลน% เป�นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใชA       

อยwางกวAางขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ%ดAวยการนำขAอมูล หรือกิจกรรมตwาง ๆ ขององค%กรมาเผยแพรw

ผwานเว็บไซด%หAองสนทนา การสwงผwานอีเมล% การสwงขwาว ประชาสัมพันธ%ผwานเครือขwายสังคมออนไลน%  

กฤษดา นนทวงษ% (2558) การประชาสัมพันธ% หมายถึง การพยายามขององค%การที่จะสรAางทัศนคติ

ที่ดี ภาพลักษณ%ที่ดี และความเขAาใจอันดีระหวwางองค%การ กับกลุwมเป�าหมายทั้งภายในและภายนอกองค%การ 



 

 
5 

ไมwวwาจะเป�น ลูกคAา กลุwมอนุรักษ%สิ ่งแวดลAอม และวัฒนธรรม รัฐบาล หรือประชาชน เป�นตAน ดAวยการ

ติดตwอส่ือสารทางส่ือตwาง ๆ  

จากการทบทวนสรุปไดAวwา การประชาสัมพันธ% หมายถึง ชwองทางการสื่อสาร ที่ตAองการเผยแพรwและ

สรAางทัศนคติที่ดี เพื่อใหAเกิดความเขAาใจอันดีตรงกัน ระหวwางองค%กร ไปยังกลุwมเป�าหมาย ผwานชwองทาง         

การเผยแพรw ดAานตwาง ๆ เชwน วิทยุ โทรทัศน% ประกาศ เว็บไซต% และส่ือออนไลน%ตwาง ๆ 

 

ดGานคุณภาพการใหGบริการ 

เบญชภา แจAงเวชฉาย (2559) คุณภาพการใหAบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทำ            

ที ่ฝ¦ายหนึ่งนำเสนอใหAกับ อีกฝ¦ายหนึ่งโดยกระบวนการดังกลwาวอาจจะเกี ่ยวขAองกับสินคAาที ่มีสามารถ             

จับตAองไดAหรือไมwสามารถจับตAองไดA เพื ่อเป�นการตอบสนองความตAองการของผู Aรับบริการ จนนำไปสูw            

ความพึงพอใจสูงสุดตาม ความคาดหวัง หรือมากกวwาความคาดหวัง  

พรพรรณ  เดชะศิริประภา (2562) คุณภาพการใหAบริการ หมายถึง กระบวนการหรือปฏิบัติงาน     

ในการสwงมอบบริการ จากผูAใหAบริการไปยังผูAรับบริการ โดยจะตAองทำใหAผูAรับบริการเกิดความสะดวกและ

ตอบสนองความ ตAองการของลูกคAาหรือผูAรับบริการ ตามความคาดหวังที่เกิดขึ้นของผูAรับบริการหรือลูกคAา 

โดยมีเกณฑ% ความสำคัญ 10 ประการไดAแกw ความไวAวางใจ ความสะดวก สิ่งที่สามารถจับตAองไดA การสื่อสาร 

การสนองตอบลูกคAา ความนwาเช่ือถือ ความสามารถ ความม่ันคงปลอดภัย และความสุภาพและเป�นมิตร  

กนกวรรณ นาสมปอง (2555) คุณภาพการใหAบริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถ

ในการตอบสนองความตAองการของธุรกิจใหAบริการ คุณภาพของบริการเป�นสิ ่งสำคัญ ที ่สุดที ่จะสรAาง            

ความแตกตwางของธุรกิจใหAเหนือกวwาคูwแขwงขันไดA การเสนอคุณภาพการใหAบริการที่ตรง กับความคาดหวังของ

ผูAรับบริการเป�นสิ่งที่ตAองกระทำ ผูAรับบริการจะพอใจถAาไดAรับสิ่งที่ตAองการ เมื่อผูAรับบริการมีความตAองการ        

ณ สถานท่ีท่ีผูAรับบริการตAองการ และในรูปแบบท่ีตAอง  

พิสิทธิ์ พิพัฒน%โภคากุล (2555) คุณภาพการใหAบริการ หมายถึง การสwงมอบการ บริการใหAลูกคAา

เป�าหมายท่ีไดAรับการบริการไปแลAวเกิดความพึงพอใจ เพราะการสwงมอบการบริการท่ีดี ท่ีสุดอาจตAองลงทุนสูง 

ในการหาคนทำงาน การอบรมพนักงาน การตกแตwงรAาน การซื้อเทคโนโลยี ใหมw ๆ บวกกับการใหAบริการที่ดี

แนwนอนยwอมทำใหAลูกคAาเป�าหมายเกิดความรูAสึกดี ในการสรAางการบริการอยwางมีคุณภาพ  

จากการทบทวนสรุปไดAวwา คุณภาพการใหAบริการ หมายถึง การปฏิบัติตwอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป�นส่ิง         

ที่ไมwสามารถจับตAองไดA เพื่อใหAเกิดความสะดวกและตอบสนองความตAองการของผูAรับบริการซึ่งกwอใหAเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง 

นุษบา โปรwงกลาง (2562) กลwาวไวAวwา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพื่อศึกษาป|จจัยที่มีผลตwอการย่ืน

แบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาง อินเทอร%เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวwาป|จจัยสwวนบุคคลที่แตกตwางกัน ประกอบไปดAวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา    
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รายไดAเฉลี่ยตwอเดือน และอาชีพที่แตกตwางกันมีผลตwอการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร สwวนป|จจัยดAานเพศ อายุ และรายไดAเฉลี่ยตwอเดือน         

ที่แตกตwางกันใหAความสำคัญตwอการยื่นแบบฯ ดAานเว็บไซต% ดAานคwาใชAจwาย ดAานบริการ และดAานประชาสัมพันธ%   

ที่แตกตwางกัน ป|จจัยดAานสถานภาพใหAความสำคัญตwอการยื่นแบบฯ ดAานเว็บไซต% และดAานบริการที่ไมwแตกตwางกัน

และดAานคwาใชAจwายและดAานประชาสัมพันธ%ที่แตกตwางกัน ป|จจัยดAานระดับการศึกษาใหAความสำคัญตwอการยื่นแบบฯ 

ดAานเว็บไซต% ดAานคwาใชAจwาย และดAานประชาสัมพันธ%ที่แตกตwางกันและดAานบริการที่ไมwแตกตwางกัน ป|จจัยสwวน

บุคคลดAานอาชีพใหAความสำคัญดAานเว็บไซต% ดAานคwาใชAจwาย และดAานประชาสัมพันธ%ที่แตกตwางกัน และดAานบริการ 

ท่ีไมwตแตกตwางกัน 

อาริศรา นนทะคุณ (2561) กลwาวไวAวwา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพื่อศึกษาถึงป|จจัยที่มีผลตwอ        

การเลือกใชAบริการยื่นแบบภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางออนไลน% ในเขกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวwา ป|จจัยสwวนบุคคลที่แตกตwางกัน ไดAแกw อายุ การศึกษา และรายไดA ที่แตกตwางกันมีผลตwอการเลือก         

ใชAบริการยื่นแบบฯ ออนไลน% สwวนขAอมูลดAานพฤติกรรมการยื่นแบบฯ พบวwา สwวนใหญwเป�นกลุwมที่ยื่นแบบฯ 

ผwานทางเว็บไซต%กรมสรรพากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ดAวยตนเอง ในชwวงเดือน

มีนาคม ซ่ึงทราบวิธีการย่ืนแบบฯ ออนไลน%จากแหลwงขAอมูลท่ีหลากหลายเชwนกรมสรรพากร คAนหาดAวยตนเอง

จากอินเทอร%เน็ต และสถานที่ทำงาน สwวนของความคิดเห็นเกี ่ยวกับดAานการยอมรับเทคโนโลยี พบวwา         

กลุwมยื่นแบบออนไลน%และกลุwมยื่นแบบฯ กระดาษคำนึงถึงความสำคัญของการคาดหวังถึงประสิทธิภาพและ

คwาใชAจwายมีผลตwอการเลือกใชAบริการยื่นแบบฯ ออนไลน%มากที่สุด สwวนป|จจัยดAานอ่ืน ๆ มีผลตwอการเลือก         

ใชAบริการ ย่ืนแบบฯ ออนไลน%ในระดับมาก 

นิชานันท% ชาวนา (2559) กลwาวไวAวwา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพื่อศึกษาถึงป|ญหาและอุปสรรคของ

การยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 

ผลการวิจัยพบวwาป|จจัยสwวนบุคคลดAานอายุและสถานภาพที่แตกตwางกันมีป|ญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบ

และชำระภาษีผwานทางอินเทอร%เน็ต ดAานการขาดความรูA ความเขAาใจเกี่ยวกับการยื่นแบบทางอินเทอร%เน็ต   

ที่แตกตwางกัน สwวนป|จจัยสwวนบุคคลดAานเพศ อาชีพ การศึกษา และรายไดAที่แตกตwางกันมีป|ญหาและอุปสรรค

ในการยื่นแบบและชำระภาษีผwานอินเทอร%เน็ต ดAานการขาดความรูA ความเขAาใจเกี่ยวกับการยื่นแบบทาง

อินเทอร%เน็ตไมwแตกตwางกัน 

สาวิตรี นาคศรีมwวง (2557) กลwาวไวAวwา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาถึงป|จจัยที่มีผลตwอการย่ืน

แบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากร ภาค 4 

ผลการวิจัยพบวwา ป|จจัยดAานรูปแบบเว็บไซต% ป|จจัยดAานคwาใชAจwาย ป|จจัยดAานชwองทางการใหAบริการ ป|จจัย

ดAานการสwงเสริมการตลาด ป|จจัยดAานกระบวนการการใหAบริการ และป|จจัยดAานการประชาสัมพันธ% มีผลตwอ

การย่ืนแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 4 

อยูwในระดับมาก รวมท้ังป|ญหาและอุปสรรคท่ีมีตwอการย่ืนแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา

ผwานอินเทอร%เน็ต ก็อยูwในระดับมากเชwนกัน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวwา ผูAใชAบริการยื่นแบบและ

แสดงรายการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป|จจัยที่มีผลตwอการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีโดยรวมแตกตwางกัน 
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ไดAแกw ผูAมีรายไดAเฉลี่ยตwอเดือนตwางกัน นอกจากนี้ ผูAใชAบริการยื่นแบบและแสดงรายการที่มีเพศตwางกัน และ      

มีระดับการศึกษาตwางกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับป|ญหาและอุปสรรคท่ีพบในการย่ืนแบบและแสดงรายการ

เสียภาษีโดยรวมแตกตwางกัน  

ศุขจี  มูลทองนAอย (2554) กลwาวไวAวwา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพื่อศึกษาถึงป|จจัยที่มีผลตwอการยื่นแบบ

แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นท่ี

นครปฐม 2 ผลการวิจัยพบวwาป|จจัยสwวนบุคคลดAานเพศของผูAเสียภาษีมีความสัมพันธ%กับป|จจัยดAานรูปแบบ

เว็บไซต% ดAานราคา ดAานชwองทางการใหAบริการ ดAานสwงเสริมการตลาดดAานกระบวนการใหAบริการ และ         

ดAานบุคคล มีระดับความคิดเห็นท่ีแตกตwางกัน สwวนป|จจัยสwวนบุคคลดAานอายุของผูAเสียภาษีมีความสัมพันธ%กับ

ป|จจัยดAานรูปแบบเว็บไซต% ดAานชwองทางการใหAบริการ และดAานสwงเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็น

แตกตwางกัน สwวนป|จจัยบุคคลดAานสถานภาพของผูAเสียภาษีมีความสัมพันธ%กับป|จจัยดAานตwาง ๆ มีระดับ        

ความคิดเห็นไมwแตกตwางกัน สwวนป|จจัยบุคคลดAานระดับการศึกษาของผูAเสียภาษีมีความสัมพันธ%กับป|จจัย       

ดAานชwองทางการใหAบริการ ดAานกระบวนการใหAบริการ และดAานบุคคล มีระดับความคิดเห็นตwางกัน            

สwวนป|จจัยสwวนบุคคลดAานอาชีพของผูAเสียภาษีมีความสัมพันธ%กับป|จจัยดAานรูปแบบเว็บไซต% ดAานราคา           

ดAานการสwงเสริมการตลาด ดAานกระบวนการใหAบริการ และดAานบุคคลมีระดับความคิดเห็นตwางกัน และป|จจัย

สwวนบุคคลดAานรายไดAเฉลี่ยตwอเดือนของผูAเสียภาษีมีความสัมพันธ%กับป|จจัยตwาง ๆ มีระดับความคิดเห็นไมw

แตกตwางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั ้งนี ้เป�นการวิจัยแบบไมwทดลอง (Non-Experimental Design) เป�นการวิจัยที ่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป�นไปตามธรรมชาติ โดยไมwมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป�นการเก็บ

รวบรวมขAอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป�นการเก็บขAอมูลในชwวง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชAเครื่องมือการวิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) และ          

ทำการวิเคราะห%ขAอมูลดAวยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่ทำการยื่นแบบแสดง

รายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต ทางผูAวิจัยไมwทราบจำนวนของประชากร        

ที ่แนwนอน จึงใชAวิธีการกำหนดกลุ wมตัวอยwาง โดยการเป�ดตารางของ Yamane (1973) โดยที ่กำหนด               

คwาความคลาดเคล่ือนของการสุwมตัวอยwางท่ียอมรับไดAท่ี 0.05 จึงทำใหAมีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% โดยผลจาก

การเป�ดตารางขนาดกลุwมตัวอยwางพบวwา ขนาดของกลุwมตัวอยwางที่จะตAองทำการศึกษาจำนวน 400 ตัวอยwาง

และสุwมตัวอยwางแบบไมwอาศัยความนwาจะเป�น ดAวยวิธีการสุwมแบบสะดวก 

เครื่องมือที่ใชAในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป�นเครื่องมือที่ผูAวิจัยใชAในการเก็บรวบรวม

ขAอมูลนำเอามาวิเคราะห%สถิติ เพื่อการตอบขAอสมมติฐานของการวิจัยในเรื่องที่กำลังศึกษา การวิจัยนี้เป�น        

วิธีวิจัยเชิงสำรวจที่ใชAแบบสอบถามทั้งแบบปลายป�ดและปลายเป�ด โดยในสwวนของแบบสอบถามปลายป�ด       

มีตัวเลือกคำตอบใหAผูAตอบแบบสอบถามไดAเลือกตอบและในสwวนของสอบถามปลายเป�ดผูAวิจัยจะกำหนด
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เฉพาะคำถามใหAผูAตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบไดA โดยแบบสอบถามสามารถ

แสดงความคิดเห็นในการตอบไดA โดยแบบสอบถามแบwงออกเป�น 3 สwวนดังน้ี 

สwวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับป|จจัยสwวนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม ประกอบดAวยดAานเพศ 

ดAานอายุ ดAานสถานภาพ ดAานระดับการศึกษา ดAานอาชีพ  และดAานระดับรายไดA มีจำนวน 6 ขAอ เป�นลักษณะ

คำถามแบบปลายป�ดมีตัวเลือกคำตอบใหAผูAตอบแบบสอบถามไดAเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ 

 สwวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwาน

ทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง ประกอบดAวย ดAานคุณภาพเว็บไซต% ดAานการประชาสัมพันธ% และ

ดAานบริการ มีจำนวน 10 ขAอ เป�นลักษณะคำถามแบบปลายป�ดมีตัวเลือกคำตอบใหAผูAตอบแบบสอบถาม         

ไดAเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ โดยเป�นการใหAคะแนน 5 ระดับ ระดับ  5 หมายถึง เห็นดAวยมากท่ีสุด, ระดับ  4 

หมายถึง เห็นดAวยมาก, ระดับ  3 หมายถึง เห็นดAวยปานกลาง, ระดับ  2 หมายถึง เห็นดAวยนAอย, ระดับ  1 

หมายถึง เห็นดAวยนAอยท่ีสุด 

 สwวนที่ 3  เป�นขAอคำถามปลายเป�ดที่ถามเกี่ยวกับป|ญหาในการยื่นแบบและชำระภาษีผwานทาง

อินเทอร%เน็ต จำนวน 1 ขAอ 

ชwวงของระดับความเห็นในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาง

อินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง โดยแบwงเป�น 5 ระดับ เพื่อใชAในการตีความหมายของคwาเฉลี่ยที่ใชAใน

การวิเคราะห%คwาในสwวนที่ 2 ดังน้ี คwาเฉลี่ย 1.00–1.80 มีระดับเห็นดAวยนAอยที่สุด, คwาเฉลี่ย 1.81–2.60 มีระดับ

เห็นดAวยนAอย, คwาเฉลี ่ย 2.61–3.40 มีระดับเห็นดAวยปานกลาง, คwาเฉลี ่ย 3.41–4.20 มีระดับเห็นดAวยมาก, 

คwาเฉล่ีย 4.21–5.00 มีระดับเห็นดAวยมากท่ีสุด 

 

การวิเคราะห;ขGอมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชAการวิเคราะห%ขAอมูลดังน้ี 

1.1 ใชAคwารAอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห%ตัวแปรท่ีมีระดับ 

การวัดเชิงกลุwม ไดAแกw ป|จจัยบุคคลที่ประกอบดAวยดAานเพศ ดAานอายุ ดAานสถานภาพ ดAานระดับการศึกษา 

ดAานอาชีพ  และดAานระดับรายไดA 

1.2 ใชAคwาเฉล่ียและสwวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดAแกwการย่ืน 

แบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชAการวิเคราะห%ขAอมูลดังน้ี 

2.1 เพ่ือศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตใน 

เขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง จำแนกตามเพศ โดยใชAการวิเคราะห%ดAวยขAอมูลสถิติ t-test 

2.2 เพ่ือศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตใน 

เขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง จำแนกตามดAานอายุ ดAานสถานภาพ ดAานระดับการศึกษา ดAานอาชีพ และดAานระดับ

รายไดA โดยใชAการวิเคราะห%ดAวยขAอมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ             

ความแตกตwางจะนำไปสูwการเปรียบเทียบเป�นรายคูwโดยใชAวิธีของ LSD 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห%การย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตใน 

เขตทAองที่จังหวัดลำปางโดยภาพรวม ระดับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตอยูwในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายดAาน โดยเรียงตามลำดับ ไดAแกw ดAานคุณภาพ       

การใหAบริการ ดAานคุณภาพเว็บไซต% และดAานการประชาสัมพันธ% 

2. ผลการเปรียบเทียบการการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาง 

อินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และระดับ

รายไดA สามารถสรุปการวิจัยไดAดังน้ี 

  2.1 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAยื ่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่มีระดับการศึกษาและอาชีพตwางกันทำใหAการย่ืน

แบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตตwางกัน 

  2.2 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAยื ่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปางท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพและระดับรายไดAตwางกันทำใหA

การย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตไมwตwางกัน 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห%การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต

ในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค%ไดAดังน้ี 

1. ผลการศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต 

ในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปางโดยรวมอยูwในระดับมาก 

1.1 ดAานคุณภาพเว็บไซต% การย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางโดยรวมอยูwในระดับมาก ผูAวิจัยมีความคิดเห็นวwา ประชากร

กลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต สwวนใหญwเห็นวwาการย่ืน

แบบและชำระภาษีผwานทางอินเทอร%เน็ตมีความงwายในการเขAาถึง สามารถใชAงานผwานคอมพิวเตอร%สwวนตัว 

หรือมือถือสะดวกทุกที่ทุกเวลา มีขั้นตอนเขAาใจงwายตwอการใชAงาน และมีความรวดเร็วในการตอบสนอง 

สามารถขอคืนภาษีไดAเร็วกวwาการยื่นแบบกระดาษ ซึ่งสอดคลAองกับ อาริศรา นนทะคุณ (2561) กลwาวไวAวwา 

สwวนใหญwกลุwมตัวอยwางเห็นวwาการยื่นแบบผwานระบบอินเทอร%เน็ต ชwวยเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นแบบฯ          

การชwวยใหAชำระภาษีหรือคืนภาษีทำไดAรวดเร็ว ขั ้นตอนการยื ่นแบบฯ มีความชัดเจนและเขAาใจงwาย            

ซึ ่งสอดคลAองกับ ฟ�ารªิณฑ% ฟ�าฎิษฐกุล (2562) กลwาวไวAวwา สwวนใหญwกลุwมตัวอยwาง เห็นวwาการยื่นแบบ         

ผwานระบบทางอินเทอร%เน็ตมีความรวดเร็ว สามารถเรียนรู Aข ั ้นตอนการใชAงานไดAอยwางงwาย ชwวยใหA

ประหยัดเวลา สะดวกสบายในการยื่น และทำใหAการยื่นแบบและชำระภาษีถูกตAองแมwนยำ คืนเงินไดAรวดเร็ว 

ซึ่งสอดคลAองกับ ศิริรัตน% มุขดารา (2555) กลwาวไวAวwา กรมสรรพากรมีรูปแบบงwายตwอการใชAบริการ ระบบ      

ลดขั้นตอนในการทำงานของผูAใชAบริการประหยัดเวลาในการยื่นแบบฯ และชำระภาษี ประหยัดคwาใชAจwาย        
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ในการยื่นแบบฯ และชำระภาษี ระบบมีการยืนยันเมื่อทำรายการเสร็จ ระบบขAอมูลมีความปลอดภัย ระบบ

บริการย่ืนแบบฯ สามารถแสดงขAอมูลไดAอยwางถูกตAอง 

1.2 ดAานการประชาสัมพันธ% การย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางโดยรวมอยูwในระดับมาก ผูAวิจัยมีความเห็นวwา ประชากรกลุwม 

ผูAยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตสwวนใหญwเห็นวwา การยื่นแบบ

และชำระภาษีผwานทางอินเทอร%เน็ตมีการประชาสัมพันธ%ผwานชองทางการเผยแพรwดAานตwาง ๆ เชwน วิทยุ 

โทรทัศน% ประกาศ เว็บไซต% และสื่อออนไลน% ไปยังกลุwมเป�าหมายไดAอยwางครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งสอดคลAองกับ 

ชลธิชา ทรัพย%สwงเสริม (2554) กลwาวไวAวwากลุwมตัวอยwางสwวนใหญwเห็นวwา ส่ือประชาสัมพันธ%เก่ียวกับเร่ืองการคืน

ภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาที่กรมสรรพากรจัดทำขึ้นเผยแพรwใชAภาษาที่เขAาใจงwาย ใหAสาระความรูAที่เพียงพอ 

และการประชาสัมพันธ%ผwานสื ่อป�ายโฆษณา สื ่ออินเทอร%เน็ต สื ่อสิ ่งพิมพ% และสื ่อกิจกรรมตwาง ๆ                       

มีความเหมาะสม ซึ ่งสอดคลAองกับ นิชานันท% ชาวนา (2559) กลwาวไวAวwากลุ wมตัวอยwางสwวนใหญwเห็นวwา           

การรับรูAขAอมูลการยื่นแบบทางอินเทอร%เน็ต ดAานการประชาสัมพันธ%สwงผลตwอป|ญหาและอุปสรรคในการย่ืน

แบบและชำระภาษีผwานนอินเทอร%เน็ตในภาพรวม ทั้งนี ้เนื ่องจากการประชาสัมพันธ%คือการสื่อสารที่มี           

การวางแผน และเป�นการสื่อสาร เพื่อการชักจูงใจ การจัดวางรูปแบบขั้นเพื่อใหAมีอิทธิพลในการชักจูงหรือจูงใจ 

ใหAเกิดการปฏิบัติตาม  

1.3 ดAานคุณภาพการใหAบริการ การย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางโดยรวมอยูwในระดับมาก ผูAวิจัยมีความเห็นวwา ประชากรกลุwม  

ผูAยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตสwวนใหญw เห็นวwาการยื่นแบบ

และชำระภาษีผwานทางอินเทอร%เน็ตมีการใชAบริการยื่นแบบและชำระภาษีผwานทางอินเทอร%เน็ต ทำใหAเกิด

ความสะดวกและรวดเร็วกwอใหAเกิดความพึงพอใจมากกวwาการยื ่นแบบกระดาษ และการใหAคำปรึกษา              

ในการยื ่นแบบและชำระภาษีผwานทางอินเทอร%เน็ต สามารถตอบสนองความตAองการของผู Aรับบริการ              

ไดAอยwางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลAองกับ พรพรรณ เดชะศิริประภา (2560) กลwาวไวAวwา ในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดาผwานสื่ออิเล็กทรอนิกส% สwงผลตwอความพึงพอใจในการยื่นแบบฯ ประกอบดAวยดAานความถูกตAอง

สมบูรณ% ดAานความาประหยัดเวลาและคwาใชAจwาย ซึ่งสอดคลAองกับ พนิดา เพชรรัตน% (2556) กลwาวไวAวwา 

เพื่อใหAการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป�าหมายอยwางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิผล

เพื่อใหAผูAเสียภาษีอากรพึงพอใจในการใหAบริการและเต็มใจใชAบริการเสียภาษีอากรไมwวwาจะเป�นดAานความเป�น

รูปธรรมของการบริการ ดAานความนwาเชื ่อถือไวAวางใจในการบริการ ดAานการตอบสนองตwอผูAรับบริการ          

ดAานการใหAความม่ันใจแกwผูAรับบริการ และดAานความเห็นอกเห็นใจ  

2. ผลการศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต 

ในเขตทAองที่จังหวัดลำปางโดยจำแนกตามจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และ

ระดับรายไดA สามารถสรุปการวิจัยไดAดังน้ี 

2.1 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAย่ืนแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 
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ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปางท่ีมีเพศตwางกัน ทำใหAการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษี

เงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยรวมไมwตwางกัน ไมwเป�นไปตามสมมติฐาน ผูAวิจัยมีความคิดเห็นวwา

ประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัด

ลำปางที่มีเพศตwางกันไมwไดAเป�นตัวกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาง

อินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง ซึ่งสอดคลAองกับแนวคิดของนิชานันท% ชาวนา (2559) ทำการศึกษา

ป|ญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต ณ สำนักงาน

สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 พบวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต  

ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ที่มีเพศตwางกันสwงผลใหAป|ญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระ

ภาษีเงินไดAบุคคธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 โดยภาพรวมไมwตwางกัน และ

สอดคลAองกับแนวคิดของ ขวัญฤทัย พัฒน%แกAว (2563) ทำการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชAบริการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต ของประชาชนในเขตพื ้นที ่ร ับผิดชอบ              

ของสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรปราการ 3 พบวwาประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากร

พื้นที่สมุทรปราการ 3 ที่มีเพศตwางกันสwงผลใหAการตัดสินใจเลือกใชAบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยภาพรวมไมwตwางกัน 

2.2 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAย่ืนแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปางท่ีมีอายุตwางกัน ทำใหAการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษี

เงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยรวมไมwตwางกัน ไมwป�นไปตามสมมติฐาน ผูAวิจัยมีความคิดเห็นวwา

ประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัด

ลำปางที่มีอายุตwางกัน เป�นตัวกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาง

อินเทอร%เน็ตในเขตทAองที ่จ ังหวัดลำปาง ซึ ่งไมwสอดคลAองกับแนวคิดของ ศุขจี มูลทองนAอย (2554) 

ทำการศึกษาป|จจัยที่มีผลตwอการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต 

ในเขตสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม 2 พบวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา

ผwานอินเทอร%เน็ต ในเขตทAองสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม 2 ท่ีมีอายุตwางกันสwงผลใหAป|ญหาและอุปสรรค

ของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดAบุคคธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ตโดยภาพรวมตwางกัน และไมwสอดคลAองกับ

แนวคิดของ วิไลวรรณ กลมมา (2555) ทำการศึกษาการรับรูAขwาวสารของผูAเสียภาษีเกี่ยวกับการยื่นแบบ   

แสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดพะเยา พบวwาประชาชนกลุwมตัวอยwางในเขตจังหวัด

พะเยา ที่มีอายุตwางกันสwงผลใหAการตัดสินใจเลือกใชAบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา

ผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยภาพรวมตwางกัน 

2.3 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAย่ืนแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่มีสถานภาพตwางกัน ทำใหAการยื่นแบบแสดงรายการและ

ชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยรวมไมwตwางกัน ไมwเป�นไปตามสมมติฐาน ผูAวิจัยมี      

ความคิดเห็นวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต       

ในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่มีสถานภาพตwางกันไมwไดAเป�นตัวกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดA
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บุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองท่ีจังหวัดลำปาง ซ่ึงสอดคลAองกับแนวคิดของ ศุขจี มูลทองนAอย 

(2554) ทำการศึกษาป|จจัยที ่มีผลตwอการยื ่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเง ินไดAบุคคลธรรมดา              

ผwานอินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2  พบวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบและชำระภาษี

เงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต ในเขตทAองสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ที่มีสถานภาพตwางกัน

สwงผลใหAป|ญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดAบุคคธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ตโดยภาพรวม       

ไมwตwางกัน และสอดคลAองกับแนวคิดของ ขวัญฤทัย พัฒน%แกAว (2563) ทำการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชA

บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต ของประชาชนในเขตพื้นท่ี

ร ับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื ้นที ่สมุทรปราการ 3 พบวwาประชาชนในเขตพื ้นที ่ร ับผิดชอบ                 

ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 ที่มีสถานภาพตwางกันสwงผลใหAการตัดสินใจเลือกใชAบริการ        

ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยภาพรวมไมwตwางกัน 

2.4 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAย่ืนแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่มีระดับการศึกษาตwางกัน ทำใหAการยื่นแบบแสดงรายการ

และชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยรวมตwางกัน เป�นไปตามสมมติฐาน ผูAวิจัยมี       

ความคิดเห็นวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต       

ในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่มีระดับการศึกษาตwางกัน เป�นตัวกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง ซึ่งสอดคลAองกับแนวคิดของ อาริศรา นนทะคุณ 

(2561) ทำการศึกษาป|จจัยที่มีผลตwอการเลือกใชAบริการยื่นแบบภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ผwานทางออนไลน% 

ในเขตกรุงเทพ พบวwาประชากรกลุwมผูAใชAบริการยื่นแบบภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ผwานทางออนไลน% ในเขต

กรุงเทพ ที่มีระดับการศึกษาตwางกัน สwงผลมีผลตwอการเลือกใชAบริการยื่นแบบภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา        

ผwานทางออนไลน%ในเขตกรุงเทพโดยภาพรวมตwางกัน และสอดคลAองกับแนวคิดของ สาวิตรี นาคศรีมwวง 

(2557) ทำการศึกษาป|จจัยที ่มีผลตwอการยื ่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwาน

อินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 4 พบวwาประชาชนกลุwมตัวอยwางในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 4 

ที่มีระดับการศึกษาตwางกันสwงผลใหAป|จจัยที่มีผลตwอการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 4 โดยภาพรวมตwางกัน 

2.5 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAย่ืนแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่มีอาชีพตwางกัน ทำใหAการยื่นแบบแสดงรายการและชำระ

ภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยรวมตwางกัน เป�นไปตามสมมติฐาน ผูAวิจัยมีความคิดเห็นวwา

ประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัด

ลำปางที่มีระดับการศึกษาตwางกัน เป�นตัวกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา  

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปาง ซึ่งสอดคลAองกับแนวคิดของ นุษบา โปรwงกลาง (2562) 

ทำการศึกษาป|จจัยที ่มีผลตwอการยื ่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทาง

อินเทอร%เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตwางกัน สwงผลตwอการเลือกใชAบริการยื่นแบบ
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แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

ตwางกัน และสอดคลAองกับแนวคิดของ ศุขจี มูลทองนAอย (2554) ทำการศึกษาป|จจัยที่มีผลตwอการยื่นแบบ

แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 

พบวwาประชากรกลุwมผูAยื ่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ตในเขต

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ที่มีอาชีพตwางกัน สwงผลใหAป|จจัยที่มีผลตwอการยื่นแบบแสดงรายการและ

ชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 โดยภาพรวม

ตwางกัน 

2.6 ป|จจัยสwวนบุคคลของประชากรกลุwมผูAย่ืนแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที่จังหวัดลำปางที่มีระดับรายไดAตwางกัน ทำใหAการยื่นแบบแสดงรายการและ

ชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยรวมไมwตwางกัน ไมwเป�นไปตามสมมติฐาน ผูAวิจัยมีความ

คิดเห็นวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขต

ทAองที่จังหวัดลำปางที่มีระดับรายไดAตwางกันไมwไดAเป�นตัวกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตทAองที ่จังหวัดลำปาง ซึ ่งสอดคลAองกับแนวคิดของ นุษบา             

โปรwงกลาง (2562) ทำการศึกษาป|จจัยท่ีมีผลตwอการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา

ผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวwาประชากรกลุwมผูAยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี       

เงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายไดAตwางกัน สwงผลตwอป|จจัยที่มี

ผลตwอการยื ่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเง ินไดAบ ุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมตwางกัน และสอดคลAองกับแนวคิดของ ขวัญฤทัย พัฒน%แกAว (2563) 

ทำการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชAบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ต 

ของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 พบวwาประชาชนในเขต

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 ที่มีระดับรายไดAตwางกันสwงผลใหAการตัดสินใจ

เลือกใชAบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานทางอินเทอร%เน็ตโดยภาพรวมไมwตwางกัน 

 

ขGอเสนอแนะท่ีไดGจากงานวิจัย 

 จากผลวิจัยครั ้งนี ้ มีขAอเสนอแนะในการวิจัยเพื ่อใหAเป�นประโยชน%และเป�นแนวทางแกwองค%กร              

ท่ีเก่ียวขAองดังน้ี 

1. ดAานคุณภาพเว็บไซต% ควรจัดทำคูwมือในการใชAงาน โดยอธิบายถึงข้ันตอนท่ีเขAาใจงwายในการใชAงาน  

มีการป�องกันความปลอดภัยโดยมีรหัสผwานที่รัดกุม สามารถคาดเดาไดAยาก ควรปรับปรุงเว็บไซต%ใหAมีการใชAงาน   

ที่งwายไมwยุwงยากซับซAอน และสามารถรองรับการใชAงานบนโทรศัพท%มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งสามารถยื่นไดA       

ทุกประเภทแบบภาษี และควรมีการตรวจสอบระบบอยูwสม่ำเสมอ เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบ ซึ่งจะ

กwอใหAเกิดความสะดวกสบาย และสรAางความม่ันใจใหAผูAย่ืนภาษีผwานอินเทอร%เน็ต 

2. ดAานการประชาสัมพันธ% ควรจัดใหAมีการประชาสัมพันธ%ผwานชwองทางออนไลน%ใหAหลากหลายมาก 
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ยิ่งขึ้น เชwน Facebook, Instagram, twitter เนื่องจากป|จจุบันประชาชนใหAความสนใจสื่อออนไลน%มากข้ึน 

ซ่ึงเป�นการประชาสัมพันธ%ไปยังกลุwมเป�าหมายท่ีรวดเร็ว และครอบคลุมกลุwมเป�าหมาย 

3. ดAานคุณภาพการใหAบริการ ควรมีชwองทางการติดตwอเจAาหนAาท่ีใหAหลากหลายมากย่ิงข้ึน เชwนทาง  

Call Center และระบบตอบคำถามอัตโนมัติ ควรเพิ ่มบุคลากรและอุปกรณ%คอมพิวเตอร%ในสำนักงาน           

ใหAมากยิ่งขึ้น เพื่อจะไดAเพียงพอตwอผูAใชAบริการยื่นแบบผwานอินเทอร%เน็ต และควรเพิ่มจุดบริการตwาง ๆ เชwน 

หAางสรรพสินคAา หรือออกบูธบริการประชาชนในทุกหมูwบAาน การชำระเงินควรเพิ่มชwองทางในการชำระ           

ท่ีหลากหลาย และมีการผwอนชำระภาษี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหAผูAย่ืนภาษีมากย่ิงข้ึน 

 

ขGอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต'อไป 

1. ควรศึกษาป|จจัยดAานตwาง ๆ ท่ีสwงเสริมการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดAบุคคล 

ธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต 

2. ควรศึกษาประชากรกลุwมตัวอยwางในภูมิภาคเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบการย่ืนแบบแสดงรายการ 

และชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต 

3. ควรทำการวิจัยถึงป|ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตwอการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดA 

บุคคลธรรมดาผwานอินเทอร%เน็ต 
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