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ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการยืน่ ชํ าระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่ านทาง
อินเทอร์ เน็ต ในเขตกรุ งเทพมหานคร
SATISFACTION OF PEOPLE WHO USE INCOME TAX FILLING THOUGH
THE INTERNET IN BANGKOK AREA.
ณัฐวิทย์ เชื้อพรหม 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อการยื่นชํา ระภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่า นทาง
อินเทอร์ เน็ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาและพัฒนาพร้ อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
ยื่นแบบชําระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม -31
มีนาคม 2556 จํานวน 400 คน โดยเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล
และระดับความพึงพอใจในการบริ การด้านต่างๆ ของการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสัมคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชน ที่ยื่นแบบชําระภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556 จากการ
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สํารวจ กลุ่มตัวอย่างและจําแนกตัวแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็ นผูห้ ญิง อายุส่วน
ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา
ส่ วนใหญ่คือ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้ อยละ64.5 รองลงมาคือปริ ญญาโทหรื อสู ง
กว่า ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่ วนใหญ่คือ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนส่ วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 31.8 ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตสู งสุ ดคือ ทุกวัน ร้อยละ 48.00 มีความเข้าใจ
ในการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตในระดับเข้าใจปานกลางสู งที่สุดคือ ร้อยละ 45.0
ผลการศึกษา
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ อาชี พ รายได้
ระดับความถี่ การใช้อินเตอร์ เน็ต และระดับความเข้าใจเกี่ ยวกับการยื่นแบบภาษี
ทางอินเตอร์ เน็ต
- ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานะ อาชี พ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การไม่แตกต่างกัน
- และพบว่า ระดับ การศึก ษา ระดับความถี่ ก ารใช้อินเตอร์ เน็ ต และ
ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การที่แตกต่างกัน
2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการบริ การด้านต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า
- ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็ วอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านระบบงานอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านการบริ การอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจในการบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, การรับบริ การ, การยืน่ ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ทางอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

299
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 eservice 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
ในการบริ ห ารประเทศของรั ฐ บาลให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย รั ฐ บาลมี ค วาม
จํา เป็ นต้อ งอาศัย เงิ น งบประมาณจํา นวนมาก เพื่ อ นํา มาพัฒ นาประเทศ และ
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ ซึ่ งงบประมาณของรั ฐ ทุ ก ปี มี แ นวโน้ม ขยายตัว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องประชากรที่
มีวิวฒั นาการเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดีข้ ึ น ในการจัดทํา งบประมาณเพื่อพัฒนา
ประเทศในแต่ละปี รัฐบาลจัดสรรเงินค่าใช้จ่าย โดยคํานึงถึงการจัดหารายได้จากภาษี
อากรที่จดั เก็บจากประชาชน เป็ นสําคัญ เนื่องจากเป็ นการเฉลี่ยรายจ่ายทางสังคมของ
ประชาชนร่ วมกัน ไม่มีพนั ธะในการชดใช้คืนดังเช่นเงินกูย้ ืม ภาษีอากรจึงเป็ นรายได้
สําคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ความสามารถจัดเก็บภาษีให้เป็ นไปตามเป้ าหมายจึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล ในทางกลับกันหากผล
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การจัดเก็บภาษีไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายก็จะเกิดผลกระทบต่อแผนงานที่วางไว้และอาจ
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารกู้ยืม เพื่ อนํา มาชดเชยงบประมาณในส่ วนที่ จ ัดเก็บ ภาษี ท าํ ให้ห นี้
สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น
จากการที่กรมสรรพากรเป็ นหน่ วยงานจัดเก็บรายรับของประเทศสู งสุ ดเป็ น
อันดับหนึ่ งของประเทศ ซึ่ งผลการจัดเก็บรายรับของประเทศที่สูงขึ้น มาจากการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษี โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การ
บริ หารและการชําระภาษีในโลกแห่ งเทคโนโลยีและสารสนเทศ อินเทอร์ เน็ตหรื อ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื อข่ายและแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึง
ช่ ว ยให้ เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ใ นเวลาอัน รวดเร็ ว กรมสรรพากรจึ ง ได้เ พิ่ ม ช่ อ งทางการ
ให้บริ การรู ปแบบใหม่ให้มีความสะดวกต่อผูเ้ สี ยภาษีมากขึ้น ผ่านทางเว็บไซด์ซ่ ึ งการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ตนั้น ผูเ้ สี ยภาษีสามารถสมัครขอใช้
บริ ก ารและทราบข้อ มู ล ต่ า งๆรวมทั้ง ข้อ กฎหมายและข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ประมวล
รัษฎากรโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น จะเห็นได้วา่ การยื่นภาษีผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต
อํานวยประโยชน์อย่างมากมายในการที่ผเู้ สี ยภาษีสามารถเลือกขอใช้บริ การได้ตามที่
ต้องการ โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไปยังสํานักงานสรรพากรพื้นที่ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะสร้าง
ความสะดวกสบายและก่ อให้เกิ ดประโยชน์กบั สัง คมมากขึ้ นในภาพรวมของการ
ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ
จากการที่ ก รมสรรพากรได้ พ ัฒ นาระบบงานให้ บ ริ การผู ้เ สี ยภาษี ท าง
อินเทอร์ เน็ตโดยผ่านเว็บไซด์ www.rd.go.th เป็ นการเพิ่มช่ องทางการชําระภาษีผา่ น
ทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
เป็ นต้นมา ในขณะที่การยื่นแบบฯ และชําระภาษีที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ต่างๆ ยังให้บริ การตามปกติ จึงเป็ นที่มาของความสนใจว่าการให้บริ การการชําระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นประเภทแบบแสดงรายการภาษีที่มี
ประชาชนเข้ามาใช้บริ การมากที่สุดเป็ นอันดับแรกนั้น ผูเ้ สี ยภาษีมีความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใดต่อรู ปแบบการให้บริ การ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นได้
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อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูเ้ สี ยภาษีมากที่สุด เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้
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
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยั เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งระบบการ
ให้บ ริ ก าร การยื่นแบบชํา ระภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดาผ่า นทางอิ นเทอร์ เน็ ตของ
กรมสรรพากร ให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีในการรับบริ การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีทางอินเตอร์ เน็ต และได้รับการคืนเงินภาษีตามกําหนดเวลา
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ความถี่ ในการใช้อินเตอร์ เน็ต และความเข้าใจในการยื่น
แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต มีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากมีความสัมพันธ์ต่อ
การยืน่ ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล

• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• สถานภาพ
• อาชีพ
• รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
• ความถี่ในการใช้ อินเตอร์เน็ต
• ความเข้าใจในการยื่นแบบภาษี
ออนไลน์

ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการยืน่ แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,
91) ผ่านทางอินเตอร์ เนต
ของผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ แบบ

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจ

•
•
•
•

แสดงรายการตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม -31 มีนาคม

ด้ านความสะดวกรวดเร็ ว

2556 ในเขต

ด้ านระบบงาน

กรุ งเทพมหานคร

ด้ านการบริ การ
ด้ านความประหยัดค่าใช้ จา่ ยและ
เวลา

•

ด้ านประชาสัมพันธ์
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็ นส่ วนราชการระดับกรม
สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่ มก่อตั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
กรมสรรพากร มี ห น้ า ที่ ใ นการจัด เก็ บ ภาษี จากฐานรายได้แ ละฐานการบริ โ ภค
ภายในประเทศ ตาม ประมวลรัษฎากร และ กฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นรายได้ให้
รัฐบาล เพื่อนํามาใช้พฒั นาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และอากรรังนกนางแอ่น
นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุ งตัวบทกฎหมาย และระบบการบริ หารจัดเก็บ
ภาษีเพื่อส่ งเสริ มการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่ งออกกับ
นานาประเทศ ตลอดจนสร้ างความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริ มสร้ าง
ความสมัครใจในการเสี ยภาษี และยังทําความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บ
ภาษีซ้ าํ ซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี )
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่เรี ยกเก็บจากผูม้ ีเงินได้พึงประเมิน
ตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ สําหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงาน และ สําหรับผูม้ ีเงิน
ได้กรณี ทวั่ ไป ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับปี ภาษีน้ นั
ภ.ง.ด. 90 หมายถึ ง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผูม้ ี
เงินได้หลายประเภท
ประเภทที่ 1 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
ประเภทที่ 2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อจากการรับทํางานให้
ประเภทที่ 3 การหักค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ 4 ดอกเบี้ย เงินปั นผล
ประเภทที่ 5 ค่าเช่าทรัพย์สิน
ประเภทที่ 6 วิชาชีพอิสระ
ประเภทที่ 7 การรับเหมา
1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ประเภทที่ 8 การธุ รกิจ การพณิ ชย์
ภ.ง.ด.91 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผูม้ ีเงิน
ได้ประเภทเงินเดือนอย่างเดียว
ปี ภาษี หมายถึง ปี ประดิทิน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
อินเทอร์ เน็ ต (Internet) คือ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมโยงเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ที่มีความแตกต่างกันทางด้านอุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ โดยใช้เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่ งข้อมูลแบบทีซีพี/ ไอพี
(TCP/IP) ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมโยงกันในอินเทอร์ เน็ต
โครงการรั ฐบาลอิเลคทรอนิคส์ (e - government) คือ วิธีการบริ หารจัดการ
ภาครั ฐ สมั ย ใหม่ โ ดยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพของการดํา เนิ นงานของภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารแก่ ป ระชาชน
ให้บริ การด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
ให้ประชาชนใกล้ชิดภาครัฐมากขึ้น
เว็บไซด์ (web site) หมายถึ ง ที่อยู่ของบริ ษทั หรื อหน่ วยงานต่าง ๆ บน
อินเทอร์ เน็ตที่อา้ งอิงสําหรับการค้นหาในระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมี ชื่อเป็ น
เอกลักษณ์ จะซํ้ากันไม่ได้ เช่น www.rd.go.th, www.google.com, www.sanook.com ,
www.yahoo.com เป็ นต้น
การยื่นชํ าระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่ านทางอินเทอร์ เน็ต หมายถึง การยื่น
แบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ต้ งั แต่ 30,000 บาท
และยืน่ ชําระภาษีผา่ นทางอินเทอร์ เน็ตต่อกรมสรรพากร
ความพึงพอใจ หมายถึง การที่นิยมชมชอบหรื อความพึงพอใจในสิ่ งที่ได้รับรู้
และรั บ บริ ก ารทํา ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารการชํา ระภาษี ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต
ระบบการให้ บริ การ หมายถึ ง ลักษณะของการบริ การที่เกิ ดจากวิธีการที่
กรมสรรพากรใช้บริ การลูกค้าทั้งก่อนที่ลูกค้าจะใช้บริ การ ขณะใช้บริ การ และหลังจบ
สิ้ นการใช้บริ การ
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อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ซ อฟแวร์ รวมถึ ง ระบบการสื่ อ สารข้อ มู ล ระหว่า งผู้เ สี ย ภาษี ก ับ
กรมสรรพากร
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรรณกรรมเกีย่ วกับภาษีอากร
เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม (2543 : 145-148) กล่าวว่าในปี ค.ศ. 1776
อดัมสมิท (Adam Smith) ได้วางหลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดเก็บภาษีอากร ไว้ 4 ประการ
คือ
1. ประชาชนทุ ก คนในแต่ ล ะประเทศควรจะต้อ งเสี ย สละรายได้ห รื อ
ผลประโยชน์ตามฐานทางเศรษฐกิจของตนเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของรัฐ ทั้งนี้
เพราะว่าแต่ละคนต่างก็ได้รับประโยชน์และการคุม้ ครองจากรัฐ
2. ภาษี ที่ประชาชนแต่ละคนจะต้องเสี ยนั้น จะต้องมีความแน่ นอนไม่มี
ลักษณะกํากวม ลักษณะและรู ปแบบของภาษีตลอดจนจํานวนที่จะต้องเสี ยภาษีจะต้อง
เป็ นที่ชดั เจนแก่ผเู ้ สี ยภาษีทุกคน
3. การเก็บภาษีทุกชนิ ดควรจะต้องจัดเก็บตามวัน เวลา สถานที่ที่ผเู ้ สี ยภาษี
สะดวก และจะต้องอํานวยความสะดวกในการเสี ยภาษีแก่ผเู้ สี ยภาษีดว้ ย
4. ภาษีทุกชนิ ดที่จดั เก็บนั้นควรจะต้องเป็ นภาระแก่ผเู้ สี ยภาษีนอ้ ยที่สุดเท่าที่
จะน้อยได้ แต่ทาํ ให้รัฐบาลได้รับรายได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
วรรณกรรมเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
ความหมายของสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย
ของสารสนเทศ ได้มีนกั วิชาการให้ความหมายของสารสนเทศไว้ดงั นี้
สุ ชาดา กีระนันทน์ (2542: 2) สรุ ปความหมายไว้วา่ สารสนเทศ คือข้อความรู้
ที่ ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องนี้ จนได้ขอ้ สรุ ปเป็ นข้อความรู ้ ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือ ความรู้ที่เกิ ดเพิ่ม
ขึ้นกับผูใ้ ช้ชาตพล
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ชาตพล นภาวารี (2544) กล่าวว่า ข้อมูล คือ ข่าวสาร เหตุการณ์หรื อ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน ซึ่ งอาจนํามาใช้ประโยชน์ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง
ส่ วนความหมายของสารสนเทศจะคล้ายคลึงกับข้อมูล แต่มีความแตกต่างกันตรงที่
สารสนเทศจะถูกกลัน่ กรองเรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งจะให้ประโยชน์ต่อหน่ วยงาน และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั งานในหน่วยนั้นๆ ได้เลยทันที
สารสนเทศ มี ค วามหมายเป็ น 3 แบบ ดัง นี้ (Oxford English
Dictionary,1989:944 – 946)
สารสนเทศ เป็ นกระบวนการ (information-as-process) คือ การแจ้งข่าวสาร
การสื่ อสาร หรื อข่าวสารข้อเท็จจริ ง หรื อสิ่ งบางประการที่เกิดขึ้น การดําเนินการใน
การบอกกล่าวหรื อข้อเท็จจริ งบางสิ่ งที่ได้รับการบอกกล่าว
สารสนเทศเป็ นความรู ้ (information-as-knowledge) การสื่ อสารข้อเท็จจริ งทั้ง
ในด้านเนื้อหาหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้รับการแจ้งหรื อบอกกล่าวถึงความคิด
หรื อข่าวสารที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะมีความแน่นอนหรื อไม่ก็ตาม นัน่ คือความรู ้
สารสนเทศเป็ นวัตถุ (information-as-thing) สารสนเทศใช้แสดงถึงคุณสมบัติ
ว่าเป็ นวัตถุต่างๆ เช่น ข้อมูล เพราะถือว่า ข้อมูลมีคูณสมบัติที่ให้ความรู้หรื อสามารถ
สื่ อสารได้
สรุ ป สารสนเทศ คือ ข้อมูลหรื อข่าวสารที่ได้ผา่ นการกลัน่ กรอง ประมวลผล
หรื อจัดระบบแล้วเพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสําหรับผูใ้ ช้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ พา อนันตกูล (2549) ได้ทาํ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ยื่นชําระภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ปี 2549 ในเขตอําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน ในด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน อันประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ลักษณะการทํางาน และช่วงเวลาเข้า
เยี่ยมชมหรื อใช้บริ การทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นผลมาจากในการยื่นแบบชําระภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต นั้น ผูใ้ ช้บริ การสามารถยืน่ แบบได้ดว้ ยตนเองโดย
ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถออนไลน์ เข้าสู่ ระบบโปรแกรมการชําระภาษีเงินได้
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้ โดยไม่จาํ กัด วัน เวลา สถานที่ และไม่ตอ้ งอาศัยเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริ การ ทําให้เกิดความสะดวกสบายและได้รับมาตรฐานในการให้บริ การที่เท่า
เทียมกัน
ธิ นีนุช ศรี จนั ทร์ ประภัสสร อยูด่ ี และวิไล ดํารงอนันต์กุล (2543) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต และทัศนคติต่อการพาณิ ชย์อิเลคทรอนิคส์
ของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในเขต กทม. ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชายมากกว่าหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสด
ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี รองลงมา เป็ นระดับปริ ญญาโท ส่ วนใหญ่ยงั เป็ น
นักเรี ยน/นักศึ กษา รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีระดับรายได้น้อยกว่า
10,000 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็ นช่วง 10,000 - 20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ใช้อินเทอร์ เน็ตที่บา้ น รองลงมาคือสถานศึกษา สถานที่ทาํ งานและร้าน
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตตามลําดับ สําหรับทัศนคติของผูใ้ ช้ในเขต กทม. พบว่าในด้าน
ทัศนคติ ด้านความรู ้ ความเชื่อ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการใช้นอ้ ยกว่า 1 ปี มีทศั นคติ
ด้านความรู ้ ความเชื่ อ แตกต่างจากกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการใช้มากกว่า 3 ปี ใน
ด้านทัศนคติ ด้านความรู ้ สึก กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์ เน็ตต่างกันมี
ทัศนคติดา้ นความรู ้ สึก ไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ในการซื้ อ
สิ นค้าฯและกลุ่ มที่ ไ ม่เคยซื้ อสิ นค้า ฯ แต่มีค วามต้องการทดลอง มี ทศั นคติ ด้า น
ความรู ้สึกแตกต่างกับกลุ่มที่ไม่เคยซื้ อสิ นค้าฯ และไม่มีความต้องการซื้ อสิ นค้า
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มุ่ ง ประเด็ น ที่ จ ะทํา การศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่ อ การยื่ น ชํา ระภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ตในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้
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แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ได้จากการใช้แบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั จะ
แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้ าหมายคือประชาชนที่ยื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นการศึกษาด้วยวิธีคน้ คว้าจากงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องเอกสารแผ่นพับ วารสาร บทความทางอินเตอร์ เน็ตและข้อมูลที่ได้จาก
หน่วยงานกรมสรรพากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร: ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชาชนที่ยื่นแบบชําระ
ภาษเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 -31 มีนาคม 2556
2. กลุ่มตัวอย่ าง: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ จํานวนประชาชนที่ยื่นแบบ
ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400
คน จากประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่ยนื่ แบบภาษีทางอิเล็คโทรนิค
3. การสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง: ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยทําการเก็ บข้อมูล จากประชาชนที่ ยื่นแบบชําระภาษี เงิ นได้บุ คคล
ธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คน
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2556 ถึง 1 มิถุนายน 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 8 ตัวแปร ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามแบบปิ ด (closed ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ อาชีพ รายได้ ความถี่การใช้อินเตอร์ เน็ต และ
ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด
5 หัวข้อ เป็ นคําถามเชิ งบวก ซึ่ งแต่ละหัวข้อมีหวั ข้อย่อยตั้งแต่จาํ นวน 3 ข้อไปจนถึง 7
ข้อ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10
โดยกําหนดให้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า
4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
7-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง
3. ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด
6 หัวข้อ เป็ นคําถามเชิงบวก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10
โดยกําหนดให้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า
4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
7-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
บริ ก ารยื่ น ชํา ระภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กบั ประชาชนที่ใช้กรมสรรพากร โดย
ไปยังบริ ษทั และหน่วยงานราชกาอื่นๆ รวมถึงบุคคลที่มาใช้บริ การผ่านสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา และรอรับแบบสอบถามกลับคืน
หลังจากที่ได้มีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว จะนําข้อมูลที่ได้มาจัดดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องข้อมูล (Editing) เพื่อต้องการทราบว่า มี
แบบสอบถามชุดใด มีขอ้ มูลไม่ครบหรื อมีขอ้ มูลผิดพลาดหรื อไม่
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

311
2. นําแบบสอบถามมาลงรหัส โดยลงรหัสเป็ นหมวดหมู่ของคําถามแต่ละตัว
แปร จากนั้นจะนํารหัส ต่า ง ๆ ของแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3. ประมวลผลข้อมูลเพื่อนําไปพิสูจน์วา่ จริ งหรื อเท็จตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(ค่าคงที่)
.830
.215
3.863
ด้านความสะดวก
.201
.045
.222
4.518
รวดเร็ ว
ด้านระบบงาน
.107
.044
.117
2.446
ด้านการบริ การ
.178
.035
.214
5.021
ด้านความประหยัด
.249
.043
.240
5.746
ค่าใช้จ่ายและเวลา
ด้านประชาสัมพันธ์
.239
.032
.260
7.425

Sig.

.000
.000
.015
.000
.000
.000

การทดสอบสมมติฐาน
1. เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ ระดับ ความถี่ ก ารใช้
อินเตอร์ เน็ต และระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
พบว่า
- ผลการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ศึ กษา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการรับบริ การไม่แตกต่างกัน
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- ระดับการศึกษา ระดับความถี่ การใช้อินเตอร์ เน็ต และระดับความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการรับบริ การที่แตกต่างกัน
2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการบริ การด้านต่างๆ ผลการศึกษา
พบว่า
- ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็ วอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านระบบงานอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านการบริ การอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับกลาง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชน ที่ยื่นแบบชําระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556 จากการ
สํารวจ กลุ่มตัวอย่างและจําแนกตัวแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็ นผูห้ ญิง อายุส่วน
ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา
ส่ วนใหญ่คือ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้ อยละ64.5 รองลงมาคือปริ ญญาโทหรื อสู ง
กว่า ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่ วนใหญ่คือ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนส่ วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 31.8 ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตสู งสุ ดคือ ทุกวัน ร้อยละ 48.00 มีความเข้าใจ
ในการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตในระดับเข้าใจปานกลางสู งที่สุดคือ ร้อยละ 45.0
ปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการรับบริ การ (400 คน) คือ
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้

ค่ านัยสํ าคัญ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคล
เพศ

t-Test

0.135

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

0.623

ปฏิเสธ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.000

ยอมรับ

สถานะภาพ

F-Test

0.267

ปฏิเสธ

อาชีพ

F-Test

0.146

ปฏิเสธ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.396

ปฏิเสธ

ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ต

F-Test

0.000

ยอมรับ

ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต

F-Test

0.000

ยอมรับ

ด้านความรวดเร็ ว

MRA

0.000

ยอมรับ

ด้านระบบงาน
ด้านการบริ การ

MRA
MRA

0.015
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

ด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
ด้านประชาสัมพันธ์

MRA
MRA

0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการให้ บริการ

อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุ คคลในเรื่ อง เพศ อายุ สถานะ อาชี พ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,
91) ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วน ระดับการศึกษา ระดับความถี่
การใช้อินเตอร์ เน็ต และระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

314
ปั จจัยด้านความสะดวกรวดเร็ ว, ด้านระบบงาน, ด้านการบริ การ, ด้านการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการยื่ น ชํ า ระภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร คือเมื่อปั จจัยด้านความสะดวกรวดเร็ ว, ด้านระบบงาน, ด้านการ
บริ การ, ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และด้านการประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลง
ไปจะส่ งให้ความพึงพอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ต
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000, 0.015, 0.000,
0.000, 0.000 ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งผู้ใ ช้บ ริ ก ารยื่ น แบบชํา ระภาษี ผ่ า นทาง
อินเตอร์ เน็ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี แต่ยงั มี
ข้อเสนอแนะบางประการที่ตอ้ งเพิ่มเติมในการบริ การ คือ ควรมีขอ้ กําหนดมาตรฐาน
การทํางานของหน่วยงานและนโยบายที่ชดั เจนในการยกระดับคุณภาพในการบริ การ
ให้มีระดับที่ดีมากขึ้น และเพื่อพัฒนาระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริ การประชาชน
และเก็บภาษีทว่ั ถึง และเป็ นธรรม
การสร้างแรงจูงใจในการยืน่ แบบชําระภาษีเงินได้ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต ควรมี
การรณรงค์สร้างความเข้าใจ สิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงได้รับจากการยื่นแบบชําระภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เช่น สิ ทธิ ในการรับคืนเงินภาษีในระยะเวลาที่
รวดเร็ วกว่าการยื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางช่องทางอื่น สิ ทธิ ใน
การไม่ตอ้ งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรื อมีเจ้าหน้าที่ตอบปั ญหาออนไลน์ผา่ นทาง
เว็บไซด์ของกรมสรรพากร สําหรั บประชาชนที่มีขอ้ สงสัย หรื อต้องการความรู้เพิ่ม
เตมเกี่ยวกับการยืน่ แบบชําระภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน กรมสรรพากรควรจัดให้มีการฝึ กอบรม
ความรู ้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ แ ก่ ผูร้ ั บ ผิด ชอบในหน่ ว ยงานอย่า งสมํ่า เสมอและ
ต่อเนื่อง ให้สามารถให้บริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องความพึงพอใจในการใช้
บริ การการยืน่ แบบชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตพื้นที่อื่น
ๆ และภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาในระบบ
การจัดเก็บภาษี
ควรมีการศึกษาถึ งทัศนคติ ความคาดหวัง การยอมรับของประชาชนผูเ้ สี ย
ภาษีต่อการยื่นแบบชําระภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หรื อทําการ
วิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง และนํา
ผลการศึกษาไปปรับใช้ในอนาคต
ควรมีการศึกษาถึงปั ญหา อุปสรรคของประชาชนผูย้ ื่นแบบชําระภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุ งแก้ไขและให้การ
บริ การเสี ยภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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