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ความพงึพอใจของประชาชนต่อการยืน่ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง

อนิเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

SATISFACTION OF PEOPLE WHO USE INCOME TAX FILLING THOUGH 

THE INTERNET IN BANGKOK AREA. 

ณฐัวทิย ์เช้ือพรหม 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาและพฒันาพร้อมทั้งเสนอแนะ

แนวทางในการจดัเก็บภาษีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

ยื่นแบบชาํระภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม -31 

มีนาคม 2556 จาํนวน 400 คน โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 

และระดบัความพึงพอใจในการบริการดา้นต่างๆ ของการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปสาํหรับการวจิยัทางสัมคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชน ท่ียื่นแบบชาํระภาษีเงินได ้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556  จากการ

                                                        
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สํารวจ กลุ่มตวัอยา่งและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็นผูห้ญิง อายุส่วน

ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา

ส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ64.5 รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูง

กวา่ ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่วนใหญ่คือ 

พนกังานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท 

ร้อยละ 31.8 ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 48.00 มีความเขา้ใจ

ในการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตในระดบัเขา้ใจปานกลางสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 45.0 

ผลการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานะ อาชีพ รายได ้

ระดบัความถ่ีการใช้อินเตอร์เน็ต และระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบภาษี

ทางอินเตอร์เน็ต 

- ผลการศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุสถานะ อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการไม่แตกต่างกนั 

- และพบว่า ระดบัการศึกษา ระดับความถ่ีการใช้อินเตอร์เน็ต และ

ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการท่ีแตกต่างกนั 

2. ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งในการบริการดา้นต่างๆ ผลการศึกษาพบวา่ 

- ความพึงพอใจดา้นความสะดวกรวดเร็วอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นระบบงานอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นการบริการอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นความประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การรับบริการ, การยืน่ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น

ทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were studied for (1) Satisfaction of people 

who use income tax filling though the internet in Bangkok area during period 1st 

January – 31st March 2013. (2) To develop and propose the ways to improve e-

service of The Revenue Department to be more effective. 

The sample used in this satisfaction research was people who use income 

tax filling though the internet in Bangkok area during period 1st January – 31st 

March 2013. The population samples amount of 400 peoples. This quantitative 

research aims to study both personal factors and level of satisfaction in each part of 

service. The questionnaire was instrument of this research. Data were analyzed by 

using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, 

minimum, maximum, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, one-way analysis of 

variance and multiple regression analysis (MRA) at the significance level of 0.05. 

The results showed that most of samples were female 57.3 percent and age 

mostly between 25-35 years 39.3 percent, followed by 36-45 years 35.5 percent. 

Education levels mostly in bachelor degree 64.5 percent, followed by master degree 

or higher 24 percent. The married status of samples mostly was single 52.3 percent. 

The occupation mostly was private company employees 49.5 percent.  Average of 

salary  mostly between 20,001-30,000 Baht 31.8 percent.  The highest of internet 

usage frequency was everyday 48 percent. The level of understanding in income tax 

filling though internet mostly was at middle level 45 percent.  

The results found that. 

1. Personal factors were including sex, age, education, married status, 

occupation, salary, the frequency of internet usage and the understanding in 

income tax filling though internet. 
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- The results found that the differentiation of sex, age, married 

status, occupation and salary were not influence the satisfaction in 

service. 

- In additional, the differentiation of education level, the frequency 

of internet usage and the level of understanding in income tax 

filling though internet were result to the different satisfaction in 

service too. 

2. The satisfaction level in each parts of service found that. 

- The satisfaction of convenience was moderate. 

- The satisfaction of system was moderate. 

- The satisfaction of service was high. 

- The satisfaction of cost and time saving were high. 

- The satisfaction of public relations was moderate. 

- THE SATISFACTION OF TOTAL SERVICE WAS HIGH. 

KEY WORDS: Satisfaction of service, Income tax filling though internet 

บทนํา 

ในการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย  รัฐบาลมีความ

จาํเป็นต้องอาศัยเงินงบประมาณจํานวนมาก  เพื่อนํามาพฒันาประเทศ และ

สาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงงบประมาณของรัฐทุกปีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน 

เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเป็นอยูข่องประชากรท่ี

มีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ในการจดัทาํงบประมาณเพื่อพฒันา

ประเทศในแต่ละปี รัฐบาลจดัสรรเงินค่าใชจ่้าย โดยคาํนึงถึงการจดัหารายไดจ้ากภาษี

อากรท่ีจดัเก็บจากประชาชน เป็นสําคญั เน่ืองจากเป็นการเฉล่ียรายจ่ายทางสังคมของ

ประชาชนร่วมกนั ไม่มีพนัธะในการชดใชคื้นดงัเช่นเงินกูย้ืม ภาษีอากรจึงเป็นรายได้

สาํคญั ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ความสามารถจดัเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงมี

ความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการผลกัดนัแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล ในทางกลบักนัหากผล
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การจดัเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะเกิดผลกระทบต่อแผนงานท่ีวางไวแ้ละอาจ

จาํเป็นต้องมีการกู้ยืมเพื่อนํามาชดเชยงบประมาณในส่วนท่ีจัดเก็บภาษีทาํให้หน้ี

สาธารณะของประเทศเพิ่มข้ึน 

จากการท่ีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจดัเก็บรายรับของประเทศสูงสุดเป็น

อนัดบัหน่ึงของประเทศ ซ่ึงผลการจดัเก็บรายรับของประเทศท่ีสูงข้ึน มาจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบัการ

บริหารและการชาํระภาษีในโลกแห่งเทคโนโลยีและสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตหรือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่ายและแหล่งรวบรวมขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จึง

ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็ว กรมสรรพากรจึงได้เพิ่มช่องทางการ

ใหบ้ริการรูปแบบใหม่ให้มีความสะดวกต่อผูเ้สียภาษีมากข้ึน ผา่นทางเวบ็ไซด์ซ่ึงการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ผูเ้สียภาษีสามารถสมคัรขอใช้

บริการและทราบข้อมูลต่างๆรวมทั้งข้อกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับประมวล

รัษฎากรโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน จะเห็นไดว้า่การยื่นภาษีผา่นทางอินเทอร์เน็ต

อาํนวยประโยชน์อยา่งมากมายในการท่ีผูเ้สียภาษีสามารถเลือกขอใชบ้ริการไดต้ามท่ี

ตอ้งการ โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีดว้ยตนเอง ซ่ึงจะสร้าง

ความสะดวกสบายและก่อให้เกิดประโยชน์กบัสังคมมากข้ึนในภาพรวมของการ

ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ 

จากการท่ีกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบงานให้บริการผู ้เสียภาษีทาง

อินเทอร์เน็ตโดยผา่นเวบ็ไซด ์ www.rd.go.th เป็นการเพิ่มช่องทางการชาํระภาษีผา่น

ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 

เป็นตน้มา ในขณะท่ีการยื่นแบบฯ และชาํระภาษีท่ีสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา

ต่างๆ ยงัใหบ้ริการตามปกติ จึงเป็นท่ีมาของความสนใจวา่การให้บริการการชาํระภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นประเภทแบบแสดงรายการภาษีท่ีมี

ประชาชนเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกนั้น ผูเ้สียภาษีมีความพึงพอใจมาก

นอ้ยเพียงใดต่อรูปแบบการให้บริการ เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนได้
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อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้สียภาษีมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจในภาพรวมของการจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากรต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระภาษีเงินได้

บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า  ( ภ .ง .ด . 90, 91) ผ่ า น ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาและพฒันาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจดัเก็บภาษีให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบการ

ให้บริการ การยื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ

กรมสรรพากร ใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้สียภาษีในการรับบริการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีทางอินเตอร์เน็ต และไดรั้บการคืนเงินภาษีตามกาํหนดเวลา 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ต และความเขา้ใจในการยื่น

แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต มีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

    สมมติฐานที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัมากมีความสัมพนัธ์ต่อ

การยืน่ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศกึษา 

• สถานภาพ 

• อาชีพ 

• รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

• ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ต 

• ความเข้าใจในการยื่นแบบภาษี
ออนไลน์ 

  

ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการยืน่แบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 

91) ผา่นทางอินเตอร์เนต 

ของผูเ้สียภาษีท่ียืน่แบบ

แสดงรายการตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม -31 มีนาคม 

2556 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 

• ด้านความสะดวกรวดเร็ว 

• ด้านระบบงาน 

• ด้านการบริการ 

• ด้านความประหยดัคา่ใช้จา่ยและ

เวลา 

• ด้านประชาสมัพนัธ์ 
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดบักรม 

สังกดั1กระทรวงการคลงั1 ท่ีเร่ิมก่อตั้งในสมยั1รัชกาลท่ี 51 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 

กรมสรรพากร มีหน้าท่ีในการจัดเก็บ 1 ภาษี 1 จากฐานรายได้และฐานการบริโภค

ภายในประเทศ ตาม1ประมวลรัษฎากร1 และ1กฎหมาย1อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นรายไดใ้ห้1

รัฐบาล1 เพื่อนาํมาใช้พฒันาประเทศได้แก่ 1ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา1 1ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล1 1ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม1 1ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 1อากรแสตมป์1 และ1อากรรังนกนางแอ่น1 

นอกจากนั้นยงัพิจารณาปรับปรุงตวับทกฎหมาย และระบบการบริหารจดัเก็บ

ภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขนัในการผลิตและการส่งออกกบั

นานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้และเสริมสร้าง

ความสมคัรใจในการเสียภาษี และยงัทาํความตกลงระหวา่งประเทศเพื่อขจดัการเก็บ

ภาษีซํ้ าซอ้นระหวา่งกนั เพื่อสนบัสนุนการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 

(จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีเรียกเก็บจากผูมี้เงินไดพ้ึงประเมิน

ตามประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ สาํหรับผูมี้เงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน และ สําหรับผูมี้เงิน

ไดก้รณีทัว่ไป ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

สาํหรับปีภาษีนั้น 

ภ.ง.ด. 90 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรับผูมี้

เงินไดห้ลายประเภท 

ประเภทท่ี 1 เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

ประเภทท่ี 2 เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํหรือจากการรับทาํงานให ้

ประเภทท่ี 3 การหกัค่าใชจ่้าย 

ประเภทท่ี 4 ดอกเบ้ีย เงินปันผล 

ประเภทท่ี 5 ค่าเช่าทรัพยสิ์น 

ประเภทท่ี 6 วชิาชีพอิสระ 

ประเภทท่ี 7 การรับเหมา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ประเภทท่ี 8 การธุรกิจ การพณิชย ์

ภ.ง.ด.91 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรับผูมี้เงิน

ไดป้ระเภทเงินเดือนอยา่งเดียว 

ปีภาษ ีหมายถึง ปีประดิทิน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ท่ีมีความแตกต่างกนัทางด้านอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ โดยใชเ้กณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งขอ้มูลแบบทีซีพี/ ไอพี 

(TCP/IP) ในการถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนัในอินเทอร์เน็ต 

โครงการรัฐบาลอิเลคทรอนิคส์ (e - government) คือ วิธีการบริหารจดัการ

ภาครัฐสมัยใหม่โดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน 

ให้บริการดา้นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และ

ใหป้ระชาชนใกลชิ้ดภาครัฐมากข้ึน 

เว็บไซด์ (web site) หมายถึง ท่ีอยู่ของบริษทัหรือหน่วยงานต่าง ๆ บน

อินเทอร์เน็ตท่ีอา้งอิงสําหรับการคน้หาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีช่ือเป็น

เอกลกัษณ์ จะซํ้ ากนัไม่ได ้เช่น www.rd.go.th, www.google.com, www.sanook.com , 

www.yahoo.com เป็นตน้ 

การยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หมายถึง การยื่น

แบบแสดงรายการชาํระภาษีเงินไดข้องบุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดต้ั้งแต่ 30,000 บาท

และยืน่ชาํระภาษีผา่นทางอินเทอร์เน็ตต่อกรมสรรพากร 

ความพงึพอใจ หมายถึง การท่ีนิยมชมชอบหรือความพึงพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บรู้

และรับบริการทําให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการการชําระภาษีผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต 

ระบบการให้บริการ หมายถึง ลกัษณะของการบริการท่ีเกิดจากวิธีการท่ี

กรมสรรพากรใชบ้ริการลูกคา้ทั้งก่อนท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการ ขณะใชบ้ริการ และหลงัจบ

ส้ินการใชบ้ริการ 

http://www.rd.go.th/
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อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ รวมถึงระบบการส่ือสารข้อมูลระหว่างผู ้เสียภาษีกับ

กรมสรรพากร 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณกรรมเกีย่วกบัภาษีอากร 

เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม (2543 : 145-148) กล่าววา่ในปี ค.ศ. 1776 

อดมัสมิท (Adam Smith) ไดว้างหลกัเกณฑ์ท่ีดีในการจดัเก็บภาษีอากร ไว ้4 ประการ 

คือ 

1. ประชาชนทุกคนในแต่ละประเทศควรจะต้องเสียสละรายได้หรือ

ผลประโยชน์ตามฐานทางเศรษฐกิจของตนเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของรัฐ ทั้งน้ี

เพราะวา่แต่ละคนต่างก็ไดรั้บประโยชน์และการคุม้ครองจากรัฐ 

2. ภาษีท่ีประชาชนแต่ละคนจะตอ้งเสียนั้น จะตอ้งมีความแน่นอนไม่มี

ลกัษณะกาํกวม ลกัษณะและรูปแบบของภาษีตลอดจนจาํนวนท่ีจะตอ้งเสียภาษีจะตอ้ง

เป็นท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีทุกคน 

3. การเก็บภาษีทุกชนิดควรจะตอ้งจดัเก็บตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีผูเ้สียภาษี

สะดวก และจะตอ้งอาํนวยความสะดวกในการเสียภาษีแก่ผูเ้สียภาษีดว้ย 

4. ภาษีทุกชนิดท่ีจดัเก็บนั้นควรจะตอ้งเป็นภาระแก่ผูเ้สียภาษีนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี

จะนอ้ยได ้แต่ทาํใหรั้ฐบาลไดรั้บรายไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

วรรณกรรมเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

ความหมายของสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย

ของสารสนเทศ ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายของสารสนเทศไวด้งัน้ี 

สุชาดา กีระนนัทน์ (2542: 2) สรุปความหมายไวว้า่สารสนเทศ คือขอ้ความรู้

ท่ีประมวลได้จากขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีจนได้ขอ้สรุปเป็นขอ้ความรู้ท่ี

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได ้ โดยเนน้ท่ีการเกิดประโยชน์ คือ ความรู้ท่ีเกิดเพิ่ม

ข้ึนกบัผูใ้ชช้าตพล 
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ชาตพล นภาวารี (2544) กล่าวว่า ขอ้มูล คือ ข่าวสาร เหตุการณ์หรือ

ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนั ซ่ึงอาจนาํมาใชป้ระโยชน์ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง 

ส่วนความหมายของสารสนเทศจะคลา้ยคลึงกบัขอ้มูล แต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ี

สารสนเทศจะถูกกลัน่กรองเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะให้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานในหน่วยนั้นๆ ไดเ้ลยทนัที 

สารสนเทศ มีความหมายเป็น 3 แบบ ดังน้ี (Oxford English 

Dictionary,1989:944 – 946) 

สารสนเทศ เป็นกระบวนการ (information-as-process) คือ การแจง้ข่าวสาร 

การส่ือสาร หรือข่าวสารขอ้เท็จจริง หรือส่ิงบางประการท่ีเกิดข้ึน การดาํเนินการใน

การบอกกล่าวหรือขอ้เทจ็จริงบางส่ิงท่ีไดรั้บการบอกกล่าว 

สารสนเทศเป็นความรู้ (information-as-knowledge) การส่ือสารขอ้เท็จจริงทั้ง

ในดา้นเน้ือหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ไดรั้บการแจง้หรือบอกกล่าวถึงความคิด

หรือข่าวสารท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะมีความแน่นอนหรือไม่ก็ตาม นัน่คือความรู้ 

สารสนเทศเป็นวตัถุ (information-as-thing) สารสนเทศใชแ้สดงถึงคุณสมบติั

วา่เป็นวตัถุต่างๆ เช่น ขอ้มูล เพราะถือวา่ ขอ้มูลมีคูณสมบติัท่ีให้ความรู้หรือสามารถ

ส่ือสารได ้

สรุป สารสนเทศ คือ ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีไดผ้า่นการกลัน่กรอง ประมวลผล

หรือจดัระบบแลว้เพื่อใหมี้ความหมายและคุณค่าสาํหรับผูใ้ช ้

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุพา อนนัตกูล (2549) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ยื่นชาํระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ปี 2549 ในเขตอาํเภอเมือง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตอาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ไม่แตกต่างกนั ในดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั อนัประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ลกัษณะการทาํงาน และช่วงเวลาเขา้

เยี่ยมชมหรือใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นผลมาจากในการยื่นแบบชาํระภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต นั้น ผูใ้ชบ้ริการสามารถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเองโดย

ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถออนไลน์ เขา้สู่ระบบโปรแกรมการชาํระภาษีเงินได้

ผา่นทางอินเทอร์เน็ตได ้โดยไม่จาํกดั วนั เวลา สถานท่ี และไม่ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ีใน

การใหบ้ริการ ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายและไดรั้บมาตรฐานในการให้บริการท่ีเท่า

เทียมกนั 

ธินีนุช ศรีจนัทร์ ประภสัสร อยูดี่ และวิไล ดาํรงอนนัต์กุล (2543) ได้

ทาํการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต และทศันคติต่อการพาณิชยอิ์เลคทรอนิคส์

ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขต กทม. ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมากกวา่หญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 21 - 30 ปีมากท่ีสุด มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รองลงมา เป็นระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่ยงัเป็น

นกัเรียน/นักศึกษา รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดน้้อยกว่า 

10,000 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นช่วง 10,000 - 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบา้น รองลงมาคือสถานศึกษา สถานท่ีทาํงานและร้าน

ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามลาํดบั สําหรับทศันคติของผูใ้ชใ้นเขต กทม. พบวา่ในดา้น

ทศันคติ ดา้นความรู้ ความเช่ือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใชน้อ้ยกวา่ 1 ปี มีทศันคติ 

ดา้นความรู้ ความเช่ือ แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใชม้ากกวา่ 3 ปี ใน

ดา้นทศันคติ ดา้นความรู้สึก กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกนัมี

ทศันคติดา้นความรู้สึก ไม่แตกต่างกนั และพบว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือ

สินค้าฯและกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ฯ แต่มีความตอ้งการทดลอง มีทศันคติด้าน

ความรู้สึกแตกต่างกบักลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ฯ และไม่มีความตอ้งการซ้ือสินคา้ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งประเด็นท่ีจะทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 



309 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

แหล่งข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามโดยผูว้ิจยัจะ

แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายคือประชาชนท่ียื่นแบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการศึกษาดว้ยวิธีคน้ควา้จากงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเอกสารแผ่นพบั วารสาร บทความทางอินเตอร์เน็ตและขอ้มูลท่ีไดจ้าก

หน่วยงานกรมสรรพากร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ียื่นแบบชาํระ

ภาษเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 -31 มีนาคม 2556 

2.  กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ จาํนวนประชาชนท่ียื่นแบบ

ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 

คน จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ียืน่แบบภาษีทางอิเล็คโทรนิค  

3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง: ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยทาํการเก็บขอ้มูล จากประชาชนท่ียื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2556 ถึง 1 มิถุนายน 2556 รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

    การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงไดแ้บ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
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 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 8 ตวัแปร ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบปิด (closed ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะ อาชีพ รายได ้ความถ่ีการใชอิ้นเตอร์เน็ต และ

ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 

5 หวัขอ้ เป็นคาํถามเชิงบวก ซ่ึงแต่ละหวัขอ้มีหวัขอ้ยอ่ยตั้งแต่จาํนวน 3 ขอ้ไปจนถึง 7 

ขอ้  

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10  

โดยกาํหนดให ้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า  

4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

7-10  หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 

6 หวัขอ้ เป็นคาํถามเชิงบวก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10  

โดยกาํหนดให ้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า  

4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

7-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

บริการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตของการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กบัประชาชนท่ีใชก้รมสรรพากร โดย

ไปยงับริษทั และหน่วยงานราชกาอ่ืนๆ รวมถึงบุคคลท่ีมาใช้บริการผ่านสํานกังาน

สรรพากรพื้นท่ีสาขา และรอรับแบบสอบถามกลบัคืน 

หลงัจากท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว้ จะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (Editing) เพื่อต้องการทราบว่ามี

แบบสอบถามชุดใด มีขอ้มูลไม่ครบหรือมีขอ้มูลผดิพลาดหรือไม่ 
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2. นาํแบบสอบถามมาลงรหสั โดยลงรหสัเป็นหมวดหมู่ของคาํถามแต่ละตวั

แปร จากนั้นจะนํารหัสต่าง ๆ ของแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

3. ประมวลผลขอ้มูลเพื่อนาํไปพิสูจน์วา่จริงหรือเทจ็ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(ค่าคงท่ี) .830 .215  3.863 .000 

ดา้นความสะดวก

รวดเร็ว 
.201 .045 .222 4.518 .000 

ดา้นระบบงาน .107 .044 .117 2.446 .015 

ดา้นการบริการ .178 .035 .214 5.021 .000 

ดา้นความประหยดั

ค่าใชจ่้ายและเวลา 
.249 .043 .240 5.746 .000 

ดา้นประชาสัมพนัธ์ .239 .032 .260 7.425 .000 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับความถ่ีการใช้

อินเตอร์เน็ต และระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

พบวา่ 

- ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีศึกษา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการรับบริการไม่แตกต่างกนั 
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- ระดบัการศึกษา ระดบัความถ่ีการใช้อินเตอร์เน็ต และระดบัความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการรับบริการท่ีแตกต่างกนั 

2. ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างในการบริการดา้นต่างๆ ผลการศึกษา

พบวา่ 

- ความพึงพอใจดา้นความสะดวกรวดเร็วอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นระบบงานอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นการบริการอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นความประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบักลาง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชน ท่ียื่นแบบชาํระภาษีเงินได ้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556  จากการ

สํารวจ กลุ่มตวัอยา่งและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็นผูห้ญิง อายุส่วน

ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา

ส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ64.5 รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูง

กวา่ ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่วนใหญ่คือ 

พนกังานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท 

ร้อยละ 31.8 ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 48.00 มีความเขา้ใจ

ในการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตในระดบัเขา้ใจปานกลางสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 45.0 

ปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับบริการ (400 คน) คือ 

 

 

 

 

 



313 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคล 

เพศ t-Test 0.135 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.623 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานะภาพ F-Test 0.267 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.146 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.396 ปฏิเสธ 

ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ต F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต F-Test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 ความพงึพอใจในการให้บริการ 

ดา้นความรวดเร็ว MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นระบบงาน MRA 0.015 ยอมรับ 

ดา้นการบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นความประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นประชาสมัพนัธ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อายุ สถานะ อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการยื่นชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 

91) ผา่นทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน ระดบัการศึกษา ระดบัความถ่ี

การใช้อินเตอร์เน็ต และระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการยื่นชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น

ทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็ว, ดา้นระบบงาน, ดา้นการบริการ, ดา้นการ

ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา และดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจในการยื่นชําระภาษี เ งินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร คือเม่ือปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็ว, ดา้นระบบงาน, ดา้นการ

บริการ, ดา้นการประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา และดา้นการประชาสัมพนัธ์ เปล่ียนแปลง

ไปจะส่งให้ความพึงพอใจในการยื่นชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000, 0.015, 0.000, 

0.000, 0.000 ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการยื่นแบบชําระภาษีผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัท่ีดี แต่ยงัมี

ขอ้เสนอแนะบางประการท่ีตอ้งเพิ่มเติมในการบริการ คือ ควรมีขอ้กาํหนดมาตรฐาน

การทาํงานของหน่วยงานและนโยบายท่ีชดัเจนในการยกระดบัคุณภาพในการบริการ 

ใหมี้ระดบัท่ีดีมากข้ึน และเพื่อพฒันาระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน 

และเก็บภาษีทัว่ถึง และเป็นธรรม 

การสร้างแรงจูงใจในการยืน่แบบชาํระภาษีเงินไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต ควรมี

การรณรงคส์ร้างความเขา้ใจ สิทธิประโยชน์อนัพึงไดรั้บจากการยื่นแบบชาํระภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต เช่น สิทธิในการรับคืนเงินภาษีในระยะเวลาท่ี

รวดเร็วกวา่การยื่นแบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางช่องทางอ่ืน สิทธิใน

การไม่ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ หรือมีเจา้หนา้ท่ีตอบปัญหาออนไลน์ผา่นทาง

เวบ็ไซด์ของกรมสรรพากร สําหรับประชาชนท่ีมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการความรู้เพิ่ม

เตมเก่ียวกบัการยืน่แบบชาํระภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน กรมสรรพากรควรจดัใหมี้การฝึกอบรม 

ความรู้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีแก่ผูรั้บผิดชอบในหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง ใหส้ามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองความพึงพอใจในการใช้

บริการการยืน่แบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีอ่ืน 

ๆ และภาษีเงินไดป้ระเภทอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาในระบบ

การจดัเก็บภาษี 

ควรมีการศึกษาถึงทศันคติ ความคาดหวงั การยอมรับของประชาชนผูเ้สีย

ภาษีต่อการยื่นแบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทาํการ

วจิยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และนาํ

ผลการศึกษาไปปรับใชใ้นอนาคต 

 ควรมีการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคของประชาชนผูย้ื่นแบบชาํระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขและให้การ

บริการเสียภาษีไดรั้บความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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