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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บ
ภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน(E-FILING) ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือกับกลุมตัวอยาง ผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานระบบอินเทอรเน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ขอมูลท่ีไดถูก
นําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ในเชิงพรรณนา และการ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี Exploratory Factor Analysis (EFA)   
 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญของกลุมตัวอยาง ผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานระบบฯ เปนพนักงานบริษัทเอกชนท่ียื่นแบบประเภท ภ.ง.ด. 91 และมีการขอคืนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบ ซ่ึงผลวิจัยในการวิเคราะหดานปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการใช
เคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) 
ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานความถูกตองและนาเช่ือถือของ
ระบบ 2) ดานความงายตอการใชงานระบบ 3) ดานความปลอดภัยของระบบ 4) ดานประสิทธิภาพ
ของระบบ 5) ดานความสะดวกและความรวดเร็วของระบบ 6) ดานระยะเวลาการใหบริการ โดย
พบวา ดานความถูกตองและนาเช่ือถือของระบบมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to study factor affecting on taxation and online tax 
filing (E-FILING) focused on the usage of individual income TAX payment system based in 
Bangkok area. This research is quantitative research that questionnaire is used as a tool for 
collecting data from 400 samples. In this study, data were analyzed by using descriptive statistical 
analysis and factor analysis using Exploratory Factor Analysis (EFA).  
 The results found that most of the samples were from employees working in private 
sector and they performed individual income tax online payment. Moreover, the main factors of 
taxation and online tax filing (E-FILING) focused on the usage of individual income tax payment 
system consist of  six elements; 1) system accuracy and reliability 2) ease of use of the system 3) 
information security in the system 4)  system efficiency and effectiveness 5) system speediness 6) 
the duration of the services. Additionally, system accuracy and reliability was the most important 
elements contributing to the system usage. 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอุปการคุณและความชวยเหลืออยางดียิ่ง  
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.พัทธนันท  เพชรเชิดชู ซ่ึงไดกรุณาเปนท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      
  กรมสรรพากรเปนหนวยงานของรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการ
จัดเก็บรายไดใหกับรัฐบาล เพื่อนําไปบริหารและพัฒนาประเทศ โดยใชภาษีอากรเปนเคร่ืองมือหลัก
ท่ีสําคัญในการจัดเก็บรายไดท่ีจัดเก็บจากประชาชน ซ่ึงยึดหลักความเปนธรรม สะดวก ประหยัด 
ยืดหยุน เปนกลางทางเศรษฐกิจ ท่ีตองคํานึงถึงหลักการภาษีท่ีดี ระบบภาษีท่ีดี ผูมีหนาท่ีเสียภาษี       
ผูนําสงภาษี และผูรับภาระภาษี รวมท้ังการสรางความยินยอมในการเสียภาษีดวยสมัครใจ 
  กรมสรรพากรมีวิสัยทัศน ในการสรางระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน 
และเก็บภาษีท่ีท่ัวถึงเปนธรรม มีพันธกิจ คือ การจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมาย การใหบริการและ
การสรางความสมัครใจในการเสียภาษี มีการเสนอแนะการใชนโยบายทางภาษีอากรอยางท่ัวถึง      
ท่ีสามารถใชเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขงขันกับประเทศอ่ืนในทุกดาน และ
มียุทธศาสตรและเปาหมายตามแผน คือ การสรางฐานภาษีท่ียั่งยืนท่ีจะพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เชิงรุก และการมุงสูองคเชิงวิทยาการ (กรมสรรพากร, 2554,         
น. 42-45)           
 กรมสรรพากรมีความมุงหวัง พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษีอากรให
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียมกัน โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการบริการ ซ่ึงไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสัมฤทธ์ิผล และความโปรงใสใน
กระบวนการบริหารงานจัดเก็บภาษีและการใหบริการผูเสียภาษีของกรมสรรพากร ซ่ึงเรียกวา
กรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบ E-Revenue (กรมสรรพากร, 2545) 
 หลักการสําคัญในการใชอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือในการใหบริการ คือ ท่ีเดียว ทันใด  
ท่ัวไทย ทุกเวลา ท่ัวถึง และเทาเทียม ท้ังนี้ระบบ E-Revenue สามารถบูรณาการบริการตางๆ เพื่อการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และสามารถดําเนินการอันมีผลทางกฎหมายไดทันที ไมตอง
เสียเวลารอคอยการตอบกลับทางเอกสาร ซ่ึงผูใชสามารถใชบริการที่รัฐบาลจัดทําไดตลอดเวลาและ
ทุกที่   
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 ระบบ E-Revenue เปนหนึ่งในระบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ท่ีกรมเร่ิม
นํามาใหบริการต้ังแตป 2544 ในรูปแบบการชําระภาษีมูลคาเพิ่มผานทางอินเทอรเน็ต และตอมา
ไดรับการพัฒนาเปนการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง
อินเทอรเน็ต ซ่ึงกรมสรรพากรไดพัฒนาระบบมาอยางตอเนื่องโดยตลอด ปจจุบันไดใหบริการเปน 
5 ประเภทแบบ 16 แบบแสดงรายการภาษีซ่ึง ไดแก ประเภทแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แบบ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล แบบภาษีมูลคาเพิ่ม แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ และตอมาไดพัฒนาการใหบริการ
ดังกลาวท้ังรูปแบบหนาเว็บไซต การจัดรูปแบบท่ีเปนสัดสวน ใหงายตอการใหบริการและเรียก
บริการระบบนี้ในปจจุบันวา การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือชวย
ในการจัดเก็บภาษีอากร ผลจากการนําระบบมาใชนั้น ไดรับการตอบรับและเปนท่ีรูจักของผูท่ีตอง
ยื่นแบบภาษีท่ีใหความสะดวก ประหยัดเวลา และการจูงใจใหใชบริการดวยการชําระคืนภาษีท่ีรวดเร็ว  
มีข้ันตอนการใชงานท่ีชัดเจน คนหาสะดวก มีรูปแบบทันสมัย และเปนปจจุบัน (กรมสรรพากร, 
2554)  
 ระบบกรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส (E-Revenue) ตามความหมายของธนาคารโลก คือ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสัมฤทธ์ิผล 
ความโปรงใสและความรับผิดชอบของรัฐบาล (กรมสรรพากร,2545)โดยหลักการที่วา เสียเวลานอย
ท่ีสุด ใชเวลากับการบริการนอยท่ีสุดราคานอยท่ีสุด ซ่ึงกรมสรรพากรไดนําระบบกรมสรรพากร
อิเล็กทรอนิกส (E-Revenue) มาใชในป 2544 ปจจุบันไดรับการพัฒนาจัดเปนหมวดหมูท่ีมีลักษณะ
เปนบริการอิเล็กทรอนิกส (กรมสรรพากร, 2556)                            
 ระบบ E-Revenue มีเคร่ืองมือชวยบริหารการจัดเก็บภาษีอากรหลายรูปแบบ คือ  
 1. ระบบยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ไดแกการใหบริการ ดังนี้ 
 ระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) เร่ิมใหบริการเม่ือวันท่ี 2 
เมษายน 2544 เร่ิมแรกใหบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ปจจุบันเปดใหบริการครบทุก
แบบและทุกประเภทภาษี คือ 4 ประเภทแบบ 15 แบบแสดงรายการภาษี ไดแก แบบภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา แบบภาษีเงินไดนิติบุคคล แบบภาษีมูลคาเพิ่ม และแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 การยื่นแบบดวยส่ือคอมพิวเตอร (Diskette, CD-Rom) เปนการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
สําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมาดาท่ียื่นดวยแบบ ภ.ง.ด.92
และภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย นอกจากนี้ยังใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสในการใหความรู
เร่ืองการยื่นแบบฯ ผานอินเทอรเน็ต การสอบถามขอมูลการขอคืนภาษี การสงและตรวจสอบการ 
สงเอกสารประกอบการคืนภาษี ขอคิดสะกิจใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 และการยื่น บช.1 ตาม
ประกาศ ป.ป.ช   
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 2.  E-SERVICES ไดแก การใหบริการ จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและการจดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสและใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice และ 
e-Receipt) ระบบคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหนักทองเท่ียว การติดตามการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มทางเน็ต 
บริการโปรแกรมคํานวณภาษีฯ อสังหาริมทรัพย ระบบใหบริการยื่นคําขอคัดคนขอมูลแบบฯ และ
บริการคนหาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลัก  
 3. DOWNLOAD ไดแก การใหบริการ Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคํารอง 
แบบคําขอตางๆ ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส ขาวสารภาษี (Insight Pasi) วารสาร
สรรพากร (e-Magazine) บริการสารสรรพากร (e-Taxinfo) และหนังสือความรูเร่ืองภาษี (e-Book) 
 4. HOTMENU ไดแกการใหบริการ ขอมูลสัมมนาภาษีอากร ปฎิทินภาษีอากร 
ประมวลรัษฎากร โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร กฎหมายออกใหม ขอมูลการพัฒนา
กฎหมาย ขอหารือภาษีอากร   
 5. CONTACT US ไดแก การใหบริการสอบถามขอมูล ปญหาภาษี จากศูนยบริการ
ขอมูลกรมสรรพากร (RD Call Center 1161) สอบถามปญหา คําแนะนํา และรองเรียน 
 ระบบ  E-Revenue เปนระบบท่ีนํา เทคโนโลยีการชําระภาษีผ านทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบบริหารราชการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ       
ธรรมาภิบาล ประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา การนําระบบดังกลาวนี้มาใช       
มีวัตถุประสงค เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีอากรและการใหบริการผูเสียภาษีเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนและเวลา ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร 
(กรมสรรพากร, 2546)    
 ระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของประเภทแบบภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาท่ียื่นดวยแบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด.91 เปนหนึ่งในเคร่ืองมือชวยในการจัดเก็บ
ภาษีอากรท่ีไดรับการยอมรับและมียอดของผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึนทุกป เนื่องจากเปนกลุมท่ีมี
จํานวนผูเสียภาษีมากท่ีสุดและมีอยูท่ัวประเทศ กรมสรรพากรจึงใหความสําคัญและพัฒนาปรับปรุง
บริการดังกลาวอยางตอเนื่อง ซ่ึงในปจจุบันปภาษี 2555 ไดพัฒนารูปแบบการบันทึกรายการภาษี   
เงินไดบุคคลธรรมดาใหงานตอการใชงานของผูยื่นแบบซ่ึงแตกตางไปจากเดิม ถือไดวาเปนการเพิ่ม
คุณภาพของเคร่ืองมือใหมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของผูยื่นแบบฯ และสอดคลองตอ
นโยบายของกรมสรรพากร    
 ปจจุบันระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) เปนท่ียอมรับอยาง
แพรหลาย เนื่องจากเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอเศรษฐกิจ สังคม การดําเนินชีวิตมากข้ึน เชน 
ผูยื่นแบบฯ สามารถยื่นแบบฯ ผานระบบอินเทอรเน็ตไดท่ีบาน ท่ีทํางาน หนวยใหบริการรับ 
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ยื่นแบบฯ ผานทางอินเทอรเน็ตตามสถานท่ีใหบริการ และยังสามารถใชบริการผานอุปกรณท่ี
เช่ือมตอดวยระบบอินเทอรเน็ต เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร โนตบุกค โทรศัพท แทปเล็ต เปนตน ซ่ึงถือ
ไดวามีความสะดวก สามารถใชบริการไดทุกท่ีทุกเวลา และระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) เปนเคร่ืองชวยในการจัดเก็บภาษีได และเปนสวนหนึ่งขององคประกอบดาน
เคร่ืองมือ ตามแนวทางการบริหารจัดเก็บจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม โดยหลักการบริหารความเส่ียง 
(Compliance Risk Management: CRM) ซ่ึงเปนนโยบายเรงดวนของกรมสรรพากรในปงบประมาณ 
2555 (สาธิต รังคสิริ, 2555)     
 ดังนั้น จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัย ท่ีตองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการ
บริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E- FILING) ของกลุมภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาในปจจุบัน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งขององคประกอบดานเคร่ืองมือ ตามแนวทาง    
การบริหารจัดเก็บจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม โดยหลักการบริหารความเส่ียง (Compliance Risk 
Management: CRM)  
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ การยื่น
แบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
   
1.3 ขอบเขตการศึกษา        
  การศึกษาคร้ังนี้เปนการเลือกศึกษาเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีในรูปแบบ การ 
ยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) เฉพาะกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนการศึกษา
ปจจัยเชิงสํารวจจากความคิดเห็นในมุมมองของผูยื่นแบบฯในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่น
แบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 2. เพื่อใหผูบริหารองคสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง เคร่ืองมือ
การบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุม
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) หมายถึง การพัฒนาการทํางานของ
เจาหนาท่ีสรรพากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง    
 กรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส (ระบบ e-Revenue) หมายถึง ระบบงานราชการท่ีนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความ
สัมฤทธ์ิผล และความโปรงใสในกระบวนการบริหารงานจัดเก็บภาษีและการใหบริการผูเสียภาษี
ของกรมสรรพากร        
 อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะท่ีมีเครือขาย
ขนาดใหญมีคอมพิวเตอรเช่ือมตอกันกระจายอยูท่ัวโลก สามารถรับ-สง คนหาขอมูลท่ีเก็บไวใน
ระบบไดท่ัวโลก (สกุลทิพย, 2552)                        
 การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต หมายถึง การยื่นแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีอากร โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ต ซ่ึงผูเสียภาษีเปน
ผูปอนขอมูลท่ีตองกรอกในแบบแสดงรายการที่ไดรับอนุญาตใหยื่นแบบผานอินเทอรเน็ตแทนการ
กรอกแบบและยื่นแบบดวยกระดาษ พรอมชําระภาษีโดยใชคําส่ังทางอิเล็กทรอนิกสใหธนาคารโอน
เงินคาภาษีใหกรมสรรพากร         
 ระบบยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
หมายถึง การยื่นแบบของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน 
ดวยประเภทแบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด.91                                    
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากผูมีเงินได 
พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-40(8) แหงประมวลรัษฎากร     
 มุมมองของผูยื่นแบบฯ หมายถึง ความคิดเห็นของผูยื่นแบบฯ ท่ีมีระบบการยื่นแบบ
และชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 ผูยื่นแบบฯ หมายถึง ผูใชงานระบบท่ีมีหนาท่ียื่นแบบฯ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา       
    การบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเส่ียง  (Compliance Risk 
Management: CRM) หมายถึง การบริหารจัดเก็บภาษีโดยเลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
และพฤติกรรมของผูเสียภาษีแตละกลุมและทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือสงเสริมใหผูเสียภาษีปฎิบัติหนาท่ี
ทางภาษีใหถูกตองและปองกันการไมปฏิบัติตามหนาท่ีทางภาษี 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรใน
รูปแบบ การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา          
ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยขอเสนอหัวขอ
ตามลําดับดังนี้  
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบริหารจัดเก็บภาษีอากร   
 2.2 ระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) กลุมภาษีเงินไดบุคคล 
ธรรมดา       
 2.3  ทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)     
          2.4  การบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเส่ียง (Compliance Risk 
Mangement: CRM)  
      2.5  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาษีอากรและการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร     
 แนวคิดภาษีอากร 
 Seligman (1911, p.37) ไดอธิบายถึง ระบบภาษีอากรท่ีดีวา ควรจัดเก็บภาษีอากรเพ่ือ
การคลังท่ีทํารายไดไดดีและนําไปพัฒนาประเทศ ในการปฎิบัติตองดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเก็บภาษีอากรใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวยและประหยัดคาใชจายนอยท่ีสุด ซ่ึงตองคํานึงถึง
ประโยชนตอประชาชน พิจารณาอยางรอบคอบ ดวยความเปนธรรม และเทาเทียมกัน                                
 เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม (2543, น.129-130) ใหคําจํากัดความ ภาษี คือ ภาษีท่ี
จัดเก็บจากประชาชนและนํามาใชเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ โดยไมมีส่ิงตอบแทน
โดยตรงซ่ึงลักษณะสําคัญของภาษีตามนิยามนี้ คือ       
 ลักษณะท่ี 1  เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากประชาชน เปนการบังคับตามกฎหมาย จะเก็บในรูป
ของรายไดหรือส่ิงของหรือผลประโยชนหรือบริการจากประชาชน 
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 ลักษณะท่ี 2 ภาษีท่ีจัดเก็บตองนําไปใชเพื่อพัฒนาสังคมสวนรวม ผูเสียภาษีท่ีไมไดรับ
ประโยชนโดยตรง จะไดรับประโยชนโดยออมแทน เชน การปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ สวัสดิการสังคม เปนตน    
 สุรเชษฐ  ชิระมณี (2543 อางถึงใน มาลินี คงหนู, 2550) ใหคําจํากัดความ ภาษีอากรไว     
2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เปนการบังคับเก็บ คือ ภาษีอากรท่ีรัฐบังคับเก็บเอาส่ิงของจากประชาชน
เพื่อนํามาใชจายประโยชนสวนรวม ผูเสียภาษีท่ีมิไดผลตอบแทนโดยตรง จะไดรับผลตอบแทน
ทางออม เชน ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภค เปนตน
แนวทางท่ี 2 เปนการเคล่ือนยายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปภาครัฐ คือ ภาษีอากรซ่ึงหมายถึง
ทรัพยากรที่เปนเงินและส่ิงอ่ืน ท่ีเคล่ือนยายจากภาคเอกชนไปภาครัฐ ยกเวน การกูยืมและการขาย
สินคาบริการของรัฐในราคาทุน        
 กลาวโดยสรุปไดวา แนวคิดทฤษฏีภาษีอากร ของเกริกเกียรติ พิพัฒเสรีธรรม มีความ
สอดคลองกับแนวคิดของ สุรเชษฐ ชิมะมณี (2543) คือ เปนภาษีอากรท่ีรัฐบังคับเก็บจากประชาชน
ในรูปของรายไดหรือส่ิงของหรือประโยชน เพื่อนํามาใชจายพัฒนาประเทศ  โดยไดรับผลตอบแทน
ทางออม เชน ดานการปองกันประเทศ ดานเศรษฐกิจและสังคม 
 การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร      
 Smith (1776)  นักเศรษฐศาสตรชาวสกอตแลนดคนแรก  ท่ีเปนผูวางหลักเกณฑภาษี
อากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพวาควรดําเนินตามหลักเกณฑดังนี้        
 1) หลักความยุติธรรม       
  ระบบภาษีอากรท่ีดีรัฐควรจัดเก็บภาษีอากรจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีมีฐานะเทาเทียม
กันและอยางท่ัวถึง โดยหลักการนี้ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความขัดแยงในสังคม 
 2)  หลักความแนนอน        
 ระบบภาษีอากรท่ีดีตองอยูในรูปกฎหมายท่ีมีความชัดเจน มีความแนนอน ผูเสียภาษีรู
แนนอนชัดเจนถึงภาระภาษีท่ีตองเสีย หากระบบภาษีขาดความแนนอนและชัดเจนแลวจะเกิดผลเสีย
ท่ีกระทบตอเจาพนักงานภาษีมากกวาผูเสียภาษี อาจเกิดการหลบเล่ียงภาษีสงผลใหจํานวนภาษี 
ท่ีจัดเก็บไมคงท่ีตามไปดวย    
 3) หลักความสะดวก         
 ระบบภาษีอากรท่ีดีตองมีความสะดวกและงายในการชําระภาษีของผูเสียภาษี อยางเชน 
สถานท่ีติดตอ ระยะเวลา การเดินทาง รวมท้ังในเร่ืองความงายท่ีจะเขาใจขอกฎหมาย ซ่ึงตองไมทํา
ใหเกิดความยุงยากเพื่อเพ่ิมความสมัครใจหรือความเต็มใจในการเสียภาษีใหถูกตอง 
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 4) หลักความประหยัด 
 ระบบภาษีอากรท่ีดีควรบริหารงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีใหเสียคาใชจายนอยท่ีสุด
ของผูจัดเก็บภาษีและผูเสียภาษี โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับมากท่ีสุดดวยเชนกัน   
 ราณี อิสิชัยกุล (2541 อางถึงในมาลินี คงหนู, 2550) ไดกลาวถึง ระบบภาษีมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จําเปนตองมีระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงประกอบดวยปจจัยสําคัญหลายประการดังนี้       
 1)  การกําหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษี เพื่อใหบังคับใชและเกิดผลเปน
จริงเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษี         
 2)  การเขาถึงตัว ผูเสียภาษีโดยการใหบริการทางภาษี เพื่อใหม่ันใจวาผูมีหนาท่ีเสียภาษี
ทุกคนไดรับการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง มีความรูและความเขาใจทางภาษี บทลงโทษ  
 3)  การดําเนินตามกระบวนการบริหารการจัดเก็บภาษี ซ่ึงเร่ิมจากการวางแผนการ
บริหารจัดเก็บภาษี การพยากรณการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การจดทะเบียน การจัดใหยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีดวยหลายวิธี การรับชําระภาษี การคืนภาษีและมาตรการทางภาษีตางๆใน
บทลงโทษ การเสียคาปรับเงินเพิ่ม การติดตามและประเมินผลการจัดเก็บภาษี   
 4)  การยินยอมเสียภาษีหรือความสมัครใจ ซ่ึงประชาชนมีหนาท่ีเสียภาษีแกรัฐโดย 
ไมพยายามหลบเล่ียงหรือหนีภาษีนั้นหมายถึงรัฐบาลสามารถเก็บภาษีไดมากและเสียคาใชจายใน
การจัดเก็บนอย  
 5)  การอํานวยความสะดวกในการเสียภาษี เพื่อเพ่ิมจํานวนผูเสียภาษีใหมากข้ึน   
 6)  การพัฒนาระบบบริหารของหนวยงานท่ีจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ ไดแก การ
พัฒนาการประสานงานระหวางหนวยงานภายในท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย การพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บภาษี และการวางระบบการควบคุมผูเสียภาษีอยางท่ัวถึงและรัดกุม 
เพื่อปองกันการหลีกเล่ียงภาษี           
 เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2546, น.145-148) อธิบายถึง องคประกอบหลักของ
ระบบภาษีอากร คือ การมีบริหารการจัดเก็บภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีหลักเกณฑ 2 ขอ 
อันไดแก ประชาชนทุกคนตองเสียสละรายไดเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ
ใหกับรัฐ เนื่องจากไดรับประโยชนและการคุมครองจากรัฐ ซ่ึงภาษีท่ีสละน้ันตองมีความแนนอน
ชัดเจน ภาษีทุกชนิดที่จัดเก็บตองจัดเก็บตามวันเวลาท่ีสะดวก อํานวยความสะดวก และภาษีนั้นตอง
เปนภาระนอยที่สุดเทาท่ีจะทําไดแตทําใหรัฐไดรายไดมากท่ีสุดเชนกัน สวนอีกหลักเกณฑเปน 
การจัดเก็บภาษีในปจจุบัน ตองมีหลักของความแนนอน หลักการประหยัด หลักความเสมอภาค 
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หลักการยอมรับ หลักของการเปนไปไดในการปฏิบัติ หลักของการทํารายได และหลักของความ
ยืดหยุน  
 ไพจิตร โรจนวานิช,ชุมพร เสนไสยและสาโรช ทองประคํา 2546 (อางถึงใน สิราวรรณ 
ใจภิพักดิ์, 2552) ไดกลาวถึง การบริหารจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี ท่ีนํามาจัดเก็บจากประชาชนนั้น ตองมี
ลักษณะภาษีอากรท่ีดี สงผลตอการจัดเก็บในทางบวกมากกวาทางลบ ไมควรมีมากประเภทภาษี
อากร ซ่ึงรัฐไดแบงภาษีอากรท่ีเปนเคร่ืองมือในการบังคับจัดเก็บจากประชาชนไวเปน ภาษีทางตรง 
คือ ภาษีท่ีผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูอ่ืนได เชน ภาษีท่ีเก็บจากกองมรดก ภาษีท่ีเก็บ
จากเงินได  และภาษีทางออม คือ ภาษีท่ีผูเสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูอ่ืนไดงาย เชน ภาษี
ท่ีเก็บจากสินคาหรือบริการ ภาษีท่ีเก็บจากการบริโภค  ลักษณะภาษีอากรที่ดีควรมีความเปนธรรม 
ความแนนอนและชัดเจน มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ มีความเปนกลางทางเศรษฐกิจ อํานวย
รายไดและมีความยืดหยุน โดยตองปฎิบัติงานมุงเนนใหตรงตามลักษณะภาษีอากรท่ีดี ซ่ึงสงผลตอ
การบริหารจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี  
 World Bank (2007) กลาวไววาการบริหารการจัดเก็บภาษี ตองมีนโยบายและการ
บริหารจัดการท่ีมีความสัมพันธกันกับหนวยงาน ซ่ึงนโยบายภาษีมีผลตอตนทุนในการบริหาร
จัดการหนาท่ีสําคัญของการบริหารการจัดเก็บภาษี คือ การจัดเก็บภาษีและการตอตานการหลบหนี
ภาษี หลักการบริหารจะเปนการรวบรวมขอมูล การดําเนินการ กระบวนการรวบรวมขอมูล โดย
เร่ิมตนจากการกําหนดกลุมผูเสียภาษีใหเลขประจําตัวผูเสียภาษี และ การรวบรวมขอมูลจากบุคคลท่ี
สามท่ีเกี่ยวของ เชน ผูมีหนาท่ีเสียภาษี หัก ณ ท่ีจาย เปนตน 
 ทิพยรัตน เลาวหวิเชียร (2554) ไดอธิบายถึงการบริหารงานจัดเก็บภาษีของประเทศ
ออสเตรเลียไววาเปนการบริหารจัดเก็บภาษีท่ีมีรูปแบบเหมาะสม หลายประเทศไดนําไปเปน
แนวทาง การศึกษาหนวยจัดเก็บภาษีของประเทศออสเตรเลีย (Australian Taxation Office (ATO), 
2004) เปนการเก็บรายละเอียดผูเสียภาษี วิเคราะหปจจัยในพฤติกรรมการเสียภาษี โดยโครงสราง
แบบจําลองการยินยอมการเสียภาษี และAustralian Taxation Office (ATO) ไดใช X-pert Rule ใน
การพัฒนาระบบสูความเปนเลิศเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกระบวนการยื่นแบบใชเวลาส้ัน รวดเร็วใน
กระบวนการ ข้ันตอน และสามารถปฎิบัติได โดยปจจัยในการตัดสินใจยื่นแบบขึ้นอยูกับ Program 
ประวัติการ ยื่นแบบ ขอกําหนดในการยื่นแบบ และเวลา ซ่ึงโครงการนี้มีการทดลองใชในหนวยงาน
เดียว และนําไปปฏิบัติท้ังประเทศการทํางานลักษณะนี้ผลลัพธท่ีไดจะแตกตางกันบรรลุผลตางกัน   
 ในประเทศไทยน้ัน วรรณแสง ริเร่ิมวณิชย (2544) ไดทําการศึกษาความสมัครใจในการ
เสียภาษี พบวามาตรการกํากับดูแลควบคุมนี้มีผลใหการจัดเก็บภาษีของสรรพากรพื้นท่ี 15 สูงข้ึน     
ผูเสียภาษีเห็นดวยกับหลักการและยอมรับเกี่ยวกับความเปนธรรม การใหบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว 
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แตส่ิงท่ีไมยอมรับ คือวิธีการปฏิบัติของ เจาหนาท่ีวาเปนการจับผิด และเปนการควบคุมท่ีเขมงวด
เกินไป   
 หากกลาวโดยสรุป การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี ตองมียุทธศาสตรท่ีชัดเจน มีการ
ส่ือสารเร่ืองวิสัยทัศนและพันธกิจ และวิธีปฏิบัติงานตองชัดเจนและนําไปปฏิบัติได ในประเทศท่ีมี
วิธีปฏิบัติท่ีงายจะชวยลดตนทุนในการสรางความยินยอมในการเสียภาษีซ่ึงจะเปนการปฏิรูปการ
บริหารการจัดเก็บภาษี และตนทุนการบริหารจัดการ หากวิธีปฏิบัติยุงยากซับซอนอาจทําใหเกิดการ
ตกลงยอมความระหวางผูเสียภาษีและเจาหนาท่ีตรวจสอบภาษี ท่ีไมเปนไปตามขอกฎหมาย ทําให
ตองมีระบบตรวจสอบภายในท่ีเขมแข็ง และมีการกําหนดจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีตรวจสอบภาษี   
นอกจากนี้ผูเสียภาษีตองไดรับทราบถึงสิทธิทางภาษีอยางชัดเจน เชน วิธีรับทราบขอมูลตางๆ การ
ยื่นแบบแสดงรายการ การประเมินภาษี การตรวจสอบ เปนตน   
 
2.2 ระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING): ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
  กรมสรรพากรใหบริการยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต หรือท่ีเรียกวา การยื่นแบบและชําระ
ภาษีออนไลน (E-FILING) มี 4 ประเภทแบบภาษี 15 แบบแสดงรายการ ไดแก ประเภทแบบภาษี      
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซ่ึงประเภทแบบภาษี  
เงินไดบุคคลธรรมดาเปนหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีชวยจัดเก็บภาษีอากรของระบบ E-Revenue เปน
กลุมเปาหมายท่ีมีจํานวนผูยื่นแบบฯ เพิ่มข้ึน กรมสรรพากรจึงไดพัฒนาระบบเพ่ืออํานวยความ
สะดวก รวดเร็ว และลดปญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการยื่นแบบฯ โดยสรุปกระบวนการยื่น
แบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING): ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดดังนี้   
  1. ข้ันตอนการสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียน (ภ.อ.01) ในเว็บไซต www.rd.go.th 
เปนการกรอกขอมูลสวนบุคคล กําหนดหมายเลขผูใชและรหัสผาน การเลือกคําถามเพ่ือใชกรณี 
ลืมรหัสผาน การระบุอีเมลใหกรมสรรพากรเพ่ือประโยชนในการติดตอทางภาษี และการรับ
ขอตกลงของการสมัครสมาชิก ข้ันตอนนี้ไดหมายเลขผูใชและรหัสผานในการยื่นแบบฯ 
  2. ข้ันตอนการยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต กรณีท่ียังไมไดยื่นแบบฯ สามารถแกไข         
ช่ือ นามสกุล ท่ีอยูใหเปนปจจุบันได หลังจากนั้นบันทึกรายการขอมูลตามลําดับไดดังนี้                                
  ลําดับท่ี 1 หนาหลัก บันทึกขอมูลสถานภาพผูมีเงินได คูสมรส สถานภาพของคูสมรส
และสถานะการยื่นแบบฯ         
 ลําดับท่ี 2 เลือกรายการเงินไดพึงประเมิน เลือกเงินไดท่ีไดรับยกเวนและคาลดหยอน 
 ลําดับท่ี 3 บันทึกจํานวนเงินไดพึงประเมิน จํานวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย จํานวนเงินท่ีไดรับ
ยกเวนตามท่ีไดเลือกไวในลําดับท่ี 2 และบันทึกเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูจายเงินได(ถามี)    
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 ลําดับท่ี 4 บันทึกจํานวนเงินคาลดหยอน ตามท่ีไดเลือกไวในลําดับท่ี 2       
 ลําดับท่ี 5 คํานวณภาษี ระบบคํานวณภาษีใหอัตโนมัติ หากมีเงินบริจาคและภาษีเงินได
หัก ณ ท่ีจาย และเครดิตภาษี ใหบันทึกจํานวนเงินและถาไมมีใหบันทึกเปน 0.00 บาท   
     ลําดับท่ี 6 ยืนยันการยื่นแบบฯ และหากมีภาษีชําระไวเกิน มีความประสงคขอคืน        
เงินภาษีใหระบุคํารองขอคืนภาษี        
 3. ข้ันตอนการชําระภาษี มี 2 ลักษณะ คือ     
 1)  กรณีการทําความตกลง กับหนวยรับชําระภาษีกอนไดแก การชําระผานชองทาง       
e-Payment, Tele-Banking/Phone, Internet Banking, Mobile Banking      
 2)  กรณีไมตองทําความตกลง กับหนวยชําระภาษี ไดแก ATM, Counter Service, Pay 
At Post, 7-ELEVEN, ATM บน Internet       
  วิธีการชําระภาษีแบงได 4 กรณี คือ       
 1)  กรณีชําระผานระบบ e-Payment เลือกธนาคารท่ีทําความตกลงไว เขาสูระบบส่ัง
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส และปอนหมายเลขผูใชและรหัสผานธนาคาร พรอมปฎิบัติตามข้ันตอน
ธนาคาร               
 2)  กรณี ชําระผ าน  ATM, Tele-Banking/Phone, Internet Banking, Mobile Banking 
ระบบจะแสดงรายละเอียดประกอบการชําระภาษี คือ เลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัว
ประชาชน รหัสควบคุม และจํานวนภาษีท่ีตองชําระ      
 3) กรณีชําระผาน Counter Service และ Pay at Post ระบบแสดง Pay-In Slip พรอม
รหัส Bar Code เพื่อใชชําระภาษี        
 4) กรณีชําระผานบัตรเครดิตออนไลน และ ATM บน Internet ใหเลือกธนาคารท่ีใช
บริการ และปฎิบัติตามข้ันตอนท่ีปรากฏบนอินเทอรเน็ต     
 4. ข้ันตอนการพิมพแบบและใบเสร็จรับเงิน เขาระบบจัดพิมพ เลือกพิมพแบบแสดง
รายการ หรือพิมพใบเสร็จรับเงิน ระบุปภาษี  หลังจากชําระภาษีเสร็จส้ินภายใน 2 วันทําการสามารถ
พิมพแบบและใบเสร็จรับเงินได  
 

2.3 ทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:TAM)  
  ทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model :TAM) คือ 
การยอมรับเทคโนโลยี  เปนทฤษฎีระบบสารสนเทศในการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีผูใชจะยอมรับซ่ึงมี
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการยอมรับเทคโนโลยี Davis (1989) ผูเร่ิมตนคิดคนทฤษฎีนี้ได
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จําลองแบบการยอมรับเทคโนโลยีและมีผูนําไปใชอยางแพรหลาย ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
ยอมรับในเทคโนโลยี (TAM) ประกอบดวย       
  1) การรับรูประโยชน (Percevied Usefulness) ท่ีผูใชรับรูถึงการนําเทคโนโลยีมาใช
แลวเกิดประโยชน สงผลดีตอการทํางาน เชน การลดข้ันตอนการทํางาน ประหยัดเวลาในการทํางาน 
การทํางานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว        
  2) การรับรูไดถึงความงายในการใชงาน (Perceived ease of Use) ท่ีผูใชทราบถึงการใช
เทคโนโลยีแลวทําให การทํางานมีความงายข้ึนจากเดิม ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก การทํางานดี
ข้ึนไมติดขัด สามารถทํางานเสร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน    
  Davis ไดนิยามการรับรูประโยชน (Percevied Usefulness) วาเปน “ระดับท่ีคนเชื่อวา
การใชระบบพิเศษนี้จะชวยเพ่ิมสมรรถนะในการทํางาน” และนิยามการรับรูไดถึงความงายในการ
ใชงาน (Perceived ease of Use)วาเปน “ระดับท่ีคนเช่ือวาการใชระบบพิเศษนี้ชวยใหการทํางานงาย
ข้ึน” 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:TAM),Davis 
 (1989) 
 
 ดังนั้นแนวคิดทฤษฎีการยอมรับในเทคโนโลยี ในดานการรับรูการไดรับประโยชนจาก
การใชงาน และในดานการรับรูความงายตอการใชงาน เปนทฤษฎีท่ียืนยันและสนับนุนงานวิจัยใน
การศึกษาปจจัยของเคร่ืองมือในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ การยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ไดเปนอยางดี   
 ในงานวิจัยนี้จึงไดนําทฤษฎีการยอมรับในเทคโนโลยีมาออกแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจ
ความคิดเห็นผูใชในดานการรับรูประโยชนและดานการรับรูความงายตอการใชระบบการยื่นแบบ
และชําระภาษีออนไลน (E-FILING) โดยไดตามในประเด็นดังนี้    
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 1. ข้ันตอนการสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียน (ภ.อ.01)   
 2. ข้ันตอนการยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต     
 3. ข้ันตอนการชําระภาษี       
 4. ข้ันตอนการพิมพแบบและใบเสร็จรับเงิน 
 
2.4 การบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการบริหารความเส่ียง (Compliance Risk Management: 
CRM) 
 การบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม (Compliance Risk Management) เปนกระบวน 
การบริหารการจัดเก็บภาษี โดยเลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเสียภาษีแตละ
ประเภทและทรัพยากรที่มีอยู เพื่อสงเสริมใหผูเสียภาษีปฏิบัติหนาท่ีทางภาษีใหถูกตอง และปองกัน
การไมปฏิบัติตามหนาท่ีทางภาษี (European Union, 2010) ซ่ึงประเทศท่ีพัฒนาแลวไดนําหลักการน้ี
มาใชกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา เชน ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศเกาหลีใต ประเทศ
ออสเตรเลีย เปนตน         
 จิตรมณี สุวรรณพูล (2555) ไดศึกษาถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงในการจัดเก็บ
ภาษีอากรในข้ันตอนแรก ตองศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหนาท่ีทางภาษีของ
ผูเสียภาษีในแตละกลุม วิเคราะหความรายแรงของปญหา ตั้งผลสัมฤทธ์ิเปาหมายในการแกปญหา 
วิเคราะหสาเหตุท่ีผูเสียภาษีไมปฏิบัติตามหนาท่ีทางภาษี โดยเลือกกลุมผูเสียภาษีท่ีตองการบริหาร
จัดการความเส่ียง และข้ันตอนตอมาเปนการเลือกใชเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับประเภทผูเสียภาษี
และปญหาที่เกิด โดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู หลังจากนั้นเปนข้ันตอนการเตรียมแผนในการใช
เคร่ืองมือเพ่ือการบริหารจัดการภาษี ซ่ึงไดนํากรอบแนวคิดในการวิเคราะหความเส่ียงในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรมาเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนวิธีการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม ท่ีไดแบง
องคประกอบออกเปน 4 องคประกอบท่ีสําคัญ  
 องคประกอบท่ี 1 คือ ผูเสียภาษี เปนการวิเคราะหขอมูลผูเสียภาษีถึงลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทัศนคติตอกรมสรรพากร และขอมูลจากการวิเคราะห      
ผูเสียภาษีในปท่ีผานมา เพ่ือจะไดกําหนดและแบงประเภทกลุมผูเสียภาษี และเลือกกลุมผูเสียภาษีท่ี
ตองการบริหารจัดการ   
 องคประกอบท่ี 2 นั้น เปนการเลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับประเภท ผูเสียภาษีและ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตองมีการเตรียมแผนในการใชเคร่ืองมือเพื่อการบริหารจัดการภาษีและนํา
เคร่ืองมือมาใชงานจริงกับผูเสียภาษีและเจาหนาท่ีกรมสรรพากร ซ่ึงแบงเคร่ืองมือเปน 2 ประเภท 
ประเภทท่ีหนึ่ง คือ เคร่ืองมือประเภทปองกัน อันไดแก การใหความรู คําแนะนํา ผานส่ือตางๆ การ
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กํากับดูแลกิจการ การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) การแกไขกฎหมาย การใช
ผูตรวจสอบและรับรองภาษี การใหผูประกอบการเขาโครงการสมัครใจเปนผู เสียภาษีท่ีดี  
(Pre-Assessment Agreement: PAA) เปนตน สวนประเภทท่ีสอง คือ เคร่ืองมือปราบปราม อันไดแก 
การตรวจสอบท่ัวไป การตรวจสอบเชิงลึก การตรวจประเมิน และการออกหมายเรียก  
 องคประกอบท่ี 3 เปนการจัดสรรทรัพยากรและผูเสียภาษีในดานจํานวนบุคคลากรให
เพียงพอ การเพิ่มความรูความสามารถทักษะและการฝกอบรม การพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง     
 องคประกอบสุดทาย เปนผลลัพธจากการวิเคราะหองคประกอบดานผูเสียภาษี เลือกใช
เคร่ืองมือใหเหมาะสมกับประเภทผูเสียภาษีโดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีแลว และนํามาใชงานจนเกิด
เปนผลลัพธเพื่อประเมินผลและนําไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดเก็บภาษีอากร  
 จิตรมณี สุวรรณพูล (2555) ไดระบุข้ันตอนการบริหารจัดเก็บภาษีอากรโดยหลักการ
บริหารความเส่ียง (Compliance Risk Management) สําหรับผูเสียภาษีแตละกลุมมีข้ันตอน 9 ข้ันตอน  
ดังนี้  
 1)  เลือกกลุมผูเสียภาษีท่ีตองการบริหารจัดการ 
 2)  วิเคราะหสาเหตุท่ีผูเสียภาษีไมปฏิบัติตามหนาท่ีทางภาษี  
 3)  ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหนาท่ีทางภาษีของผูเสียภาษีในแตละกลุม  
 4)  วิเคราะหความรายแรงของปญหา  
 5)  ตั้งสมมติฐานท่ีตองการ  
 6)  ประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการ   
 7)  นําเคร่ืองมือมาใชงานจริงกับผูเสียภาษีและเจาหนาท่ีกรมสรรพากร  
 8)  เตรียมแผนในการใชเคร่ืองมือเพ่ือการบริหารจัดการภาษี  
 9)  เลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับประเภทผูเสียภาษีและปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยคํานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยู  
 European Union (2010) ไดอธิบายถึงเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีไวในคูมือซ่ึงเปน
แนวทางในการบริหารจัดภาษีโดยหลักการบริหารความเส่ียง (Compliance Risk Management 
Guide For Tax Administrations)  
 องคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง คือ ขอมูล 
เทคนิค เคร่ืองมือ และความสามารถของมนุษย ในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง และนําผลที่ได
ไปพัฒนากําหนดทิศทางการบริหารภาษี ซ่ึงชวยใหการตัดสินใจรวดเร็วข้ึนและมีความนาเช่ือถือ  
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 การบริหารจัดเก็บภาษีเพ่ือใหสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคของยุทธศาตรนั้น ตองมีการ
พัฒนาดานความรูและเทคโนโลยีใหทันสมัย เชน การประยุกตเคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหาร
ภาษีโดยระบุระดับความรูและเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหเขากับสถานการณปจจุบัน กลาวคือหากการ
บริหารจัดเก็บภาษีกําหนดกลยุทธไวในระดับสูง ในการบริหารจัดการความเส่ียงตองใชขอมูล 
ความรู เทคโนโลยี ในระดับสูงใหเหมาะสมเชนกัน ซ่ึงถือเปนการบริหารจัดการความเส่ียงใน
อนาคต 
 กลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีใชเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียง ไดอธิบายถึง เคร่ืองมือท่ี
มีความเส่ียงวา เปนผลิตภัณฑท่ีชวยในการบริหารภาษีซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ีถูกประยุกตเปนหลักการ
บริหารจัดการความเส่ียงทางตรงและทางออม ผลิตภัณฑนี้มีสวนในการลดความเส่ียงในปจจุบัน
และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหมได  
 เคร่ืองมือที่มีความเส่ียง คือ เคร่ืองมือท่ีเปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีขอมูลจํานวนมาก 
ดังนั้น ความพยายามในการจัดการความเส่ียงทางเคร่ืองมือข้ึนอยูขอมูลท่ีมีอยูเชนกัน และยังชวยลด
จํานวนพนักงาน โดยมุงเนนการรักษาประสิทธิภาพการใหบริการ ความตองการของผูเสียภาษี และ
นําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อสงมอบบริการท่ีดี  
 ตั้งแตป 2000 กลุมประเทศสมาชิกไดแนะนํา เลือกเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงมาใชและเร่ิม
พัฒนาเคร่ืองมือ ปจจุบันมี 45 เคร่ืองมือเส่ียงท่ีรายงานวาเปนเคร่ืองมือในการปฎิบัติการ โดยกอนท่ี
จะประสบความสําเร็จของการนําเคร่ืองมือเสี่ยงมาใชในบางงานเบ้ืองตนในการบริหารภาษี ตองมี
การฝกอบรมพนักงานท่ีทํางานกับเคร่ืองมือใหเกิดความชํานาญ มีการระบุขอมูลท่ีเปนประโยชน    
มีวิธีการปรับเปล่ียนและควบคุมผลลัพธเพื่อการจัดการความเส่ียงตามวัตถุประสงค 
 ขอมูลทุกชนิดใชระบุผูเสียภาษีท่ีมีความเส่ียงและในข้ันตอนท่ีมีความเส่ียง ขอมูลสวน
ใหญไดมาจากผูเสียภาษีเปนขอมูลท่ีเปนประโยชน เชน ขอมูลการลงทะเบียนตางๆ ขอมูลจากงบดุล
และงบกําไรขาดทุน นอกจากน้ียังไดขอมูลจากบุคคลท่ีสามท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมาย เปนขอมูล
พื้นฐานในการประเมินผลและวิเคราะหความเส่ียงในการบริหารภาษี 
 ความเส่ียงของเคร่ืองมือท่ีใชจะเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม จึงมุงเนนการเลือกผูเสียภาษี
สําหรับตรวจสอบ สําหรับประเทศที่มีความเขมงวดในกฎหมายจะแจงใหผูเสียภาษีรับทราบถึง
ภาระหนาท่ีในการเสียภาษีทางออม 
 เปาหมายท่ัวไปของวิธีการระบุความเส่ียงของเครื่องมือไดแก การคัดเลือกราย
ตรวจสอบ การระบุผูเสียภาษีท่ีมีความเสี่ยง การระบุความเส่ียงท่ัวไป การจัดลําดับความสําคัญของ
ความเส่ียง การสรางประวัติขอมูลความเส่ียง การทุจริต การตรวจสอบความนาเช่ือถือ การ
ตรวจสอบท่ีไมผานการกรอง 
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 ขอมูลท่ีนํามาใชในการบริหารความเส่ียงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคยุทธศาสตร เปนขอมูล
ท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลท่ีมีการเช่ือมโยงกัน สามารถคาดการณ ระบุความเสี่ยงและ
ชวยในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว เชน คลังขอมูล (Data warehouse) ขอมูลสมารท (Data mart) 
เหมืองขอมูล (Data mining) ขอมูลเครือขาย (Neural Networks) เปนตน 
 สามารถระบุความเส่ียงไดโดยใช ระบบกฎการตัดสินใจ ของผูท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
ภาษี ซ่ึงตองเปนไปตามกฎท่ีประกอบดวย ขอเท็จจริง กฎระเบียบท่ีกําหนด และระบบการควบคุม
ดวยกฎการอธิบาย 
 กลาวโดยสรุปไดวา ในการบริหารจัดเก็บภาษีโดยหลักการบริหารความเสี่ยง เคร่ืองมือ
มีความสําคัญในการจัดเก็บภาษีท่ีตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง บริหารความเส่ียงของเคร่ืองมือให
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือลดความเส่ียงของเคร่ืองมือท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดรวมท้ังแกไขปญหา
และอุปสรรค สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรได 

 
2.5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 Lee และ Lin (2005) ไดศึกษาเร่ือง กําหนดปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูตอคุณภาพ
การบริการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไดประยุกตงานวิจัยตามแนวคิดการบริการคุณภาพของ 
Parasuraman และคณะวิจัยตางๆ เพื่อใชเปนเกณฑวัดคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Service 
Quality) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส  
มีดังนี้ 1) การออกแบบเว็บไซต (Web site design) ไดแก การคนหาและนําทาง การแสดงผล ความ
สวยงามของเว็บไซต เนื้อหาสาระ การเช่ือมโยงและทางเลือก และความลาชาของเครือขาย เปนตน 
2) ความนาเช่ือถือและความปลอดภัย (Reliability) ไดแก ความถูกตองของขอมูล ตรงตามเปาหมาย 
การปฎิบัติตามสัญญา การเก็บรักษาความลับลูกคา เปนต 3) การตอบสนอง (Responsiveness) ไดแก 
ความเหมาะสมของบริการ การกูขอมูล ความเร็วในการคนหา การยืนยันรับรองผล การตอบสนอง
ความตองการท่ีรวดเร็ว เปนตน 4) ความไววางใจ (Trust) ไดแก การรับรูที่ไดรับกอนใชบริการ 
คุณสมบัติสวนตอประสานกับผูใชท่ีสรางความไววางใจและปลอดภัย รายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับการรับรองผล เปนตน 5) ความเปนสวนตัว (Personalization) ไดแก การไดรับบริการและ
ความชวยเหลือของผูใช การเอาใจใสผูใชบริการ การไดรับแจงขอมูลขาวสารตางๆ จากเว็บไซต   
การแสดงความคิดเห็นและขอแนะนําตอเว็บไซต เปนตน 
 เกษมศรี ธรรมเปนจิตต (2547)  ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นแบบชําระ
ภาษีทางอินเทอรเน็ตของผูเสียภาษี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบวา ผูเสีย
ภาษีท่ียื่นแบบชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต สวนใหญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 
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ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นแบบชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต จากแหลงขอมูล 2 แหลง   
คือ เจาหนาท่ีสรรพากร รองลงมา คือ เพื่อน และผูเสียภาษีท่ียื่นแบบชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต  
สวนใหญยื่นแบบชําระภาษีป 2547 ยื่นเปนคร้ังแรก บุคคลท่ีชักชวนใหยื่นแบบชําระภาษีทาง
อินเทอรเน็ต คือ เจาหนาท่ีสรรพากร รองลงมา คือ เพื่อน คนรูจัก ส่ือท่ีมีผลตอการตัดสินใจยื่นแบบ
ชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต คือ โทรทัศน วิทยุ และมีเหตุผลในการยื่นแบบชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต 
คือ ความทันสมัย งายตอการใชงาน สถานท่ีดําเนินการยื่นแบบชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต คือ  
ท่ีทํางาน รองลงมาคือ สํานักงานสรรพากรและท่ีบาน ผู เสียภาษีท่ีไมยื่นแบบชําระภาษีทาง
อินเทอรเน็ต  สวนใหญมีสาเหตุมาจากไมมีความรูเกี่ยวกับการใชเว็บไซตกรมสรรพากร  ไมม่ันใจ
ในระบบและเคยยื่นแบบชําระภาษีทางอินเทอรเน็ตคร้ังแรกไมสําเร็จ  และระดับการศึกษา อาชีพท่ีมี
ความแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นแบบชําระภาษีทางอินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกัน     
  ธวัชชัย  เหลาอิทธิพร (2548) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ตแบบออนไลน  เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจตอการ
ใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต ปจจัยท่ีมีผลตอความพึง
พอใจ ปญหาและแนวทางแกไข  ผลการศึกษา พบวา จากการศึกษาความพึงพอใจผูใชบริการใน
ข้ันตอนการสมัครสมาชิก ข้ันตอนการกรอกขอมูลและการยื่นแบบแสดงรายการ ข้ันตอนการตอบ
แบบแสดงรายการ ข้ันตอนการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ข้ันตอนการคืนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาท่ีชําระไวเกิน ข้ันตอนการออกใบเสร็จรับเงิน มี 5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ ซ่ึงไดแก 
ความงายตอการใชงาน ความรวดเร็ว เทคนิคการใหบริการ ความนาเช่ือถือและความปลอดภัย และ
การตอบสนองตอความตองการในปจจุบัน และมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับความ
พึงใจโดยรวมจากการใชบริการระบบ สวนปญหาและแนวทางแกไข ผูยื่นแบบฯ สวนใหญมีความ
คิดเห็นควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบริการมาก
ยิ่งข้ึน 
 คัทลียา ปานสุนทร (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานธนาคาร มีวัตถุประสงค 4 
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานธนาคาร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางในลักษณะ
ของผูมีหนาท่ียื่นแบบฯ ท่ียอมรับ คาดวาจะยอมรับ และไมยอมรับบริการยื่นแบบแสดงรายการและ
ชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานธนาคาร 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับ
บริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานธนาคารใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และ4) เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอ
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การยอมรับบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงาน
ธนาคาร  ผลการศึกษา พบวา         
 ปจจัย ท่ี มีผลตอการยอมรับบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผ าน 
เครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานธนาคารพบวา มี 3 ปจจัย คือ ประโยชนในเชิงเปรียบเทียบ  
ความไมซับซอน และความรูและประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต สามารถชวยประหยัดเวลา 
คาใชจายสามารถอํานวยความสะดวก         
  การศึกษาเปรียบเทียบในลักษณะของผูมีหนาท่ียื่นแบบฯ ท่ียอมรับ คาดวาจะยอมรับ 
และไมยอมรับบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา              
มีลักษณะของผูรับนวัตกรรมท่ีแตกตางกันในดานอายุ การศึกษา ทัศนะตอการเปล่ียนแปลง และ
ความรูและประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต สวนการศึกษาไมมีความแตกตาง  ผลการศึกษา
เปรียบเทียบการยอมรับบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ
พนักงานธนาคารในภาครัฐและเอกชน พบวา  องคกรภาคเอกชนมีการยอมรับบริการยื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ตนอยกวา องคภาครัฐ  เนื่องจากองคกรเอกชนจํากัด
สิทธิในการเขาถึงอินเทอรเน็ตเฉพาะระดับผูบริหาร       
 การศึกษาปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ พบวา ตองพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพ่ือ
รองรับผูใชบริการที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทําความเขาใจใหชัดเจนเก่ียวกับขอจํากัดของระบบ     
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ลดคาใชจายในการเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ทําการประชาสัมพันธใหตรงจุด รวมท้ังประชาสัมพันธระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเปนมาตรฐาน 
สากล และกรมสรรพากรควรมีกลยุทธสงเสริมผูมีหนาท่ียื่นแบบฯ ใหทราบ รับรูถึงประโยชนและ
ความงายในบริการ และรวมมือดานขอมูลภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใหบริการผูมีหนาท่ียื่นแบบฯ      
 ธีรชาติ  กระตายทอง (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเสียภาษีในเขตพื้นท่ีของ
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 2 ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ซ่ึงมุงเนนดานความพึงพอใจ ความคาดหวังและการรับรู
คุณภาพการบริการทางอิเล็คทรอนิกสจากผูใชบริการ ผลการศึกษา พบวา การยื่นแบบและชําระภาษี
ผานอินเทอรเน็ตเปนการประหยัดเวลา มีความสะดวกและรวดเร็ว สวนผลการศึกษาความคาดหวัง
และการรับรูท่ีมีตอองคประกอบดานคุณภาพบริการไดวิเคราะหแยกตามองคประกอบดานคุณภาพ
การบริการ 5 ดาน ไดแก ดานการออกแบบเว็บไซต ดานความนาเช่ือถือและความปลอดภัย ดานการ
ตอบสนอง ดานความไววางใจ และดานความเปนสวนตัว พบวาองคประกอบดานคุณภาพบริการ 
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ท้ัง 5 ดาน มีผลคาเฉล่ียความคาดหวังสูงกวาคาเฉล่ียการรับรูคุณภาพบริการอยางมีนัยสําคัญ และมี
ความพึงพอใจในระดับหนึ่ง ซ่ึงยังคงตองการใหมีการปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน 
 ชนนิกานต  นุชประคอง (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสรรพากรและ
ผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีมีตอการยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต ในจังหวัดเพชรบุรี 
โดยศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสรรพากรและผูเสียภาษีท่ีมีตอการยื่นแบบและ
ชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต และศึกษาแนวทางการเสริมสราง ปรับปรุงการ ใหบริการของเจาหนาท่ี
สรรพากรตอผูเสียภาษีท่ียื่นแบบและชําระผานทางอินเทอรเน็ต ผลการศึกษา พบวา  
 เจาหนาท่ีสรรพากร มีความคิดเห็นตอการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานอินเทอรเน็ตโดยพบวา ดานลักษณะงาน  เม่ือนําการยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตมา
ใชทําใหองคกรสามารถลดปริมาณเอกสารได คนหาขอมูล กฎ ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับ
การยื่นแบบและชําระภาษีไดงาย สามารถชวยลดข้ันตอนการทํางานและทําใหมีเวลาในการทํางาน
อ่ืนไดมากข้ึน  ดานประสบการณขณะปฎิบัติงาน  เห็นดวยกับองคกรท่ีจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพ
ในดานการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีเลือกใชการยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต
และองคกรไดมีการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ดานการติดตอส่ือสาร สามารถสง
รายงาน สถิติการยื่นแบบและชําระภาษี ขอมูลขาวสารใหกับหนวยงานตนสังกัดไดสะดวกมากข้ึน 
สามารถแลกเปล่ียนขอคิดเห็นหรือขอคําถามบนกระดาษถามตอบหนาเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว 
สามารถติดตอผูเสียภาษีไดเร็วข้ึน และสามารถติดตอกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในดานการเรียกใช
ขอมูล  และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น เจาหนาท่ีท่ีมีตําแหนงงานตางกันจะมีความคิดเห็น
แตกตางกัน โดยเจาหนาท่ีสรรพากร มีความคิดเห็นท่ีเห็นดวยในระดับสูงกวาเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภาษี             
 ผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีความคิดเห็นตอการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตโดยพบวา ดานความสะดวก สามารถประหยัดเวลา ประหยัด
คาใชจายในการเดินทางไปชําระภาษี ณ สํานักงานสรรพากรเขตและสามารถใชบริการไดตลอด 24 
ช่ัวโมง ดานความรวดเร็ว  การยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตตองมีความรวดเร็ว เชน การ
เขาเว็บไซต การไดรับการคืนเงินภาษีในกรณีมีภาษีชําระไวเกิน ภายใน 15 วัน สามารถพิมพแบบ
และใบเสร็จรับเงินผานหนาจอคอมพิวเตอรโดยกรอกหมายเลขผูใชและรหัสผานไดอยางรวดเร็ว 
และสามารถตรวจสอบรายช่ือผูไดรับหนังสือแจงคืนภาษีได ดานความถูกตอง สามารถกรอกขอมูล
ลงบนโปรแกรมเพื่อใหชวยคํานวณภาษี และพิมพแบบแสดงรายการใหผูอ่ืนตรวจสอบขอมูลกอน
ทําการสงขอมูลได สามารถตรวจสอบความถูกตองได หากพบขอผิดพลาด สามารถแกไขขอมูล
กอนการยื่นแบบฯ ได และสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลภายหลังการยื่นแบบฯ ได  
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ดานความเช่ือม่ันในโปรแกรม  ระบบมีการยืนยันการรับแบบแสดงรายการทันทีท่ีดําเนินการเสร็จ  
ขอมูลการยื่นแบบและชําระภาษีถูกสงถึงกรมสรรพากรแนนอน ขอมูลการยื่นแบบและชําระภาษีมี
ความถูกตองเนื่องจากมีโปรแกรมชวยตรวจสอบขั้นตน และขอมูลการยื่นแบบและชําระภาษีเปน
ความลับของทางราชการ สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น ผูท่ีมีอายุสูงกวามีความเห็น
ดวยในการยื่นแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตสูงกวาผูท่ีมีอายุนอย    
 สําหรับผลการศึกษาแนวทางการเสริมสราง ปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาท่ี
สรรพากร พบวา ควรฝกบุคคลกร จัดอบรมใหผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวของโดยตรงใหเกิดความชํานาญ 
สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว  
 พรพิมล  ศิริโชติอาภรณ (2551) ไดศึกษาเร่ือง เหตุผลการใชบริการยื่นแบบและชําระ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 2 โดยมี
วัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการเลือกใชบริการยื่นแบบและชําระภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต 2) เพื่อศึกษาเปรีบเทียบเหตุผลการเลือกใชบริการและชําระภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต ผลการศึกษา พบวา ผูยื่นแบบฯ ใหความสําคัญของการ
เลือกใชบริการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต ใหความสําคัญระดับ
มากท่ีสุด คือ ดานคาใชจายในการใชบริการและดานการบริการ โดยดานคาใชจายในการใชบริการ
ใหความสําคัญประเด็นไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ ณ หนวยรับบริการ 
สวนดานการบริการใหความสําคัญประเด็น สามารถยื่นแบบฯ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมมีวันหยุด  
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญระดับมาก คือ ดานระบบงานและดานการประชาสัมพันธ สวนผล
การศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลการเลือกใชบริการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเทอรเน็ตท่ีจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา อายุและรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี
แตกตางกัน จะมีเหตุผลในการเลือกใชบริการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเทอรเน็ตแตกตางกัน  สวนเพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีเหตุผลในการเลือกใช
บริการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน        
 สกุลทิพย  เวชกูล (2552) ไดศึกษาเร่ือง การยอมรับการใชเทคโนโลยี e-revenue โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับการนําเทคโนโลยี e-revenue ไปใชในการ
ยื่นแบบชําระภาษีของกรมสรรพากร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานความสะดวก ดานการรับ
ผลประโยชน ดานความไววางใจในการใชบริการอินเทอรเน็ต ดานภาพลักษณ ดานความสอดคลอง
ในการยื่นแบบชําระภาษี และดานความไดเปรียบการใชบริการ กลาวคือ ปจจัยดังกลาวชวยใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทาง    
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 อุศณี กอจิตตวนิจ (2552) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการยื่นแบบและชําระภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตของผูเสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ  และเพ่ือระบุปญหาและ
อุปสรรคในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ผลการศึกษาพบวา  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจ ไดแก คุณภาพของระบบการชําระและขอคืนภาษีผาน
อินเทอรเน็ต คุณภาพของระบบการสมัคร ความปลอดภัยและการใหคําปรึกษา คุณภาพของเว็บไซต
และระบบแจงปญหา และความรูของผูเสียภาษีในการยื่นแบบฯ ผานอินเทอรเน็ต รวมถึงระดับ
การศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจของผูมีหนาท่ียื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานอินเทอรเน็ตมีระดับท่ีความแตกตางกัน โดยผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีความ
พึงพอใจในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตมากกวากลุมท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบชําระภาษีทาง
อินเทอรเน็ตพบวา  ผูเสียภาษีท่ีประสบปญหาหากเกิดขอผิดพลาดในการทํารายการที่ยื่นแบบไป
แลวไมสามารถแกไขขอมูลได ตองกรอกขอมูลและยื่นแบบแสดงรายการใหม ทําใหเสียเวลาในการ
ทํางานซํ้าซอน จึงเสนอแนะใหแกปญหานี้เปนอันดับแรก โดยใหปรับปรุงระบบการยื่นแบบฯ ให
งายตอการใชงาน ปญหาสําคัญรองลงมาคือ ในการยื่นแบบฯ ระบบหยุดชะงักและลมบอย เนื่องจาก
ระบบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรับแบบแสดงรายการพรอมๆ กันเปนจํานวนมากใน
ชวงเวลาท่ีใกลหมดเขตการย่ืนแบบ สงผลใหผูใชบริการเกิดความไมพึงพอใจ ตองทํารายการใหม
และรอเปนเวลานาน นอกจากน้ีมียังเสนอแนะเร่ืองการคืนเงินภาษีและการพิจารณาการคืนเงินท่ีชา
มาก ซ่ึงสืบเนื่องจากระบบการขอเอกสารประกอบการขอคืนภาษีไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเสียเวลา
สงเอกสารหลายคร้ังสงผลตอการคืนเงินภาษีท่ีลาชา ศุขจี มูลทองยอย (2554) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ี
มีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตในเขต
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 โดยไดศึกษาจากความคิดเห็นของผูเสียภาษีท่ียื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตในดาน ปจจัยสวนบุคคล ปญหาและ
อุปสรรคที่พบ รวมท้ังศึกษาการบริการเสียภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตภายใต
นโยบายการมีสวนรวมของประชาชนของกรมสรรพากร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับปจจัยดานรูปแบบ การใชงานเว็ปไซต สวนความคิดเห็นดานปญหาและ
อุปสรรคท่ีพบในการยื่นแบบและชําระภาษี  เงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ปญหาโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก คือ การขอเบอรโทรศัพทติดตอเจาหนาท่ีเพื่อสอบถามปญหาในการใช
บริการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีติดตอยาก  และสวนใหญเห็นดวยกับการมีสวนรวมในการบริการเสีย
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตภายใตนโนยบายการมีสวนรวมของประชาชนของ
กรมสรรพากร จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน สามารถสรุปไดวาปจจัยท่ีอาจมีผลตอการใช
เคร่ืองมือบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูแบบ การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของ
กลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีดังนี้       
 1. ปจจัยดานความงายตอการใชงาน      
 2. ปจจัยดานความสะดวกและรวดเร็ว      
 3. ปจจัยดานความปลอดภัย       
 4. ปจจัยดานประสิทธิภาพ       
 5. ปจจัยดานระยะเวลาใหบริการ      
 6. ปจจัยดานความถูกตองและนาเช่ือถือ 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลการวิจัยเกีย่วกับปจจยัที่มีผลตอการใชเครื่องมือการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรในรูปแบบ การยืน่แบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING)  
  

ลําดับ ชื่อผูวิจัย ปที่วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ปจจัยที่มีผลตอการใชเครื่องมือบริหารจัดเก็บภาษีอากรฯ 

งายตอการ
ใชงาน 

สะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย ประสิทธิภาพ ระยะเวลาการ 
ใหบริการ 

  ถูกตอง      
นาเชื่อถือ 

1. Lee และ Lin ค.ศ. 2005 Customer perception of e-service quality 
in online shopping 

      

2. เกษมศรี  ธรรมเปนจิตต พ.ศ. 2547 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นแบบชําระภาษีทาง 
อินเทอรเน็ตของผูเสียภาษีในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

      

3. ธวัชชัย  เหลาอิทธิพร พ.ศ. 2548 ความพึงพอใจของผูใชบริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเทอรเน็ตแบบออนไลน 

      

4. คัทลียา  ปานสุนทร พ.ศ. 2549 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบริการยื่นแบบแสดง 
รายการและชําระภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของพนักงานธนาคาร 

      

5. ธีรชาติ  กระตายทอง พ.ศ. 2550 ความพึงพอใจของผูเสียภาษีในเขตพื้นที่ของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)  
 

ลําดับ ชื่อผูวิจัย ปที่วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ปจจัยที่มีผลตอการใชเครื่องมือบริหารจัดเก็บภาษีอากรฯ 

งายตอการ
ใชงาน 

สะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย ประสิทธิภาพ ระยะเวลาการ 
ใหบริการ 

  ถูกตอง      
นาเชื่อถือ 

6. ชนนิกานต  นุชประคอง พ.ศ. 2550 ความคิดเห็นของเจาหนาที่สรรพากรและผูเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีตอการยื่นแบบและ
ชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตในจังหวัดเพชรบุรี 

       

7. พรพิมล  ศิริโชติอาภรณ พ.ศ. 2551 เหตุผลการใชบริการยื่นแบบและชําระภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 

       

8. สกุลทิพย  เวชกูล พ.ศ. 2552 การยอมรับการใชเทคโนโลยี e-revenue 
 

      

9. อุศณี  กอจิตตวนิจ พ.ศ. 2552 ความพึงพอใจในการยื่นแบบและชําระภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตของผูเสียภาษี
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

      

10. ศุขจี  มูลทองยอย พ.ศ. 2554 ปจจัยที่มีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและ
ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต
ในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากร     
ในรูปแบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     
ในมุมมองของผูยื่นแบบฯ ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   

    

 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะหเชิงสํารวจเพ่ือทราบปจจัยท่ีมีผลตอการใช

เคร่ืองมือในการย่ืนแบบและชําระภาษีออนไลน(E-FILING) 

ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือบริหารจัดเก็บภาษีอากร    

ในรูปแบบการย่ืนแบบและชําระภาษีออนไลน(E-FILING) 

ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง        
 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา เปนผูยื่นแบบฯ 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ต 
 3.2.2 กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มีวิธีการดังนี้     
  1. กลุมตัวอยางผูยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริงได ผูวิจัยจึงได
กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ W.G.Cochran (1953) ดังนี้ 
    

      P(1-P) (Z)2 
                   d2 

 เม่ือ  n   คือ   จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ      
          P  คือ   สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม             
  Z  คือ   ระดับความม่ันใจท่ีกําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
       d  คือ   สัดสวนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดข้ึนได 
 โดยสัดสวนของประชากรท่ีตองการสุมเทากับ 50: 50 มีคาเปน 0.50 (P) และกําหนด
ระดับความถูกตองแมนยําหรือระดับความคลาดเคล่ือนระหวางคาประมาณการกับคาจริงไมเกิน      
5% (d)  ดวยระดับความเช่ือม่ัน 95% (Z = 1.96) แทนคาไดดังนี้ 
  P   = 0.50 
  Z   =  1.96 
  d   =  0.05 
 

        0.50(1-0.50) (1.96)2 
                  0.052 

 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 ตัวอยาง 
 สําหรับการวิจัยนี้ ผูวิจัยตองการกําหนดขนาดของตัวอยางท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
สอดคลองกับวิธีการวิเคราะหขอมูล จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 ตัวอยาง เพื่อใหได
กลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดไว ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามจํานวน 500 ชุด และไดแบบสอบถามตอบ
กลับมาจํานวน 465 ชุด ซ่ึงไดคัดเลือกแบบสอบถามฉบับท่ีมีความสมบูรณ ตามขนาดกลุมตัวอยางท่ี

n    = 

n    = 
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กําหนดไว จํานวน 400 ตัวอยาง สําหรับวิธีการสุมตัวอยาง ไดเลือกใชวิธีการสุมแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ในการแจกแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
3.3  การออกแบบงานวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอารในรูปแบบ     
การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2  การออกแบบงานวิจยั 
 

กําหนดประชากรและ

กลุมตัวอยาง 

สรางแบบสอบถาม 

สรุปผลและอภิปรายผล

การศึกษา 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS                   

Frequencies/Factor Analysis   (EFA) 

ผลการศึกษา 

 

*ตาราง/กราฟ 

*อภิปรายผลเทียบกับ               
ผลงานวิจัยในอดีต 

*ใชสูตรW.G.Cochran(1953)       

* เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธี  

Convenience Sampling 

*จากแนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวของ             

*ตรวจสอบเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญ        

*สงทดสอบ 30 ชุด /ทดสอบความ

เช่ือมั่น Cronbachs’ alpha                     

*สงแบบสอบถามตามจํานวน          

กลุมตัวอยาง 
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 ภาพที่ 3.2 อธิบายถึงการออกแบบงานวิจัย จากแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ โดย
ศึกษาความเปนมา ความสําคัญท่ีตองการศึกษา และนํามากําหนดเปนวัตถุประสงค ขอบเขต
การศึกษา กําหนดลักษณะกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ซ่ึงกลุมประชากรเปนผูท่ียื่นแบบฯ     
ผานทางอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร จึงใชสูตร 
W.G.Cochran (1953) และเลือกกลุมตัวอยางดวยวิ ธีสุมแบบสะดวก  Convenience Sampling 
หลังจากนั้นไดสรางแบบสอบถาม จากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย เม่ือไดแบบสอบถามได
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ และทําการสงทดสอบแบบสอบถาม จํานวน  
30 ชุด และเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ทดสอบความเชื่อมั่นของ (Reliability) แบบสอบถาม          
ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 0.80 ข้ึนไปแลว จึงดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางตามท่ี
กําหนด ข้ันตอนตอไป เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเขาสูการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ดวยโปรแกรม SPSS โดยใชวิธี Factor Analysis (Exploratory Factor Analysis: EFA) สําหรับการ
วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ และวิเคราะหผลการศึกษา สรุปผลการวิจัยโดยอภิปรายผลเทียบกับ
ผลงานวิจัยในอดีต 
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้      
 สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายได 
ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอป ความถ่ีในการยื่นแบบฯ ประเภทแบบท่ียื่น และผลการย่ืนแบบฯ
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ไดแก 
ประเภทภาษีท่ียื่น ความถ่ีในการใช ข้ันตอนการกรอกรายการ ข้ันตอนการชําระภาษีผานทาง
ธนาคาร การพิมพแบบแสดงรายการท่ีไดทํารายการ เปนตน               
 สวนท่ี  3 ขอมูลเกี่ ยวกับขอแนะนําระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน                
(E-FILING)   
 โดยแบบสอบถามไดกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกใหระดับความคิดเห็นตัวแปร
ในแตละปจจัย ซ่ึงแบงออกเปน 6 ระดับ (Likert Scale) คือ     
 6  หมายถึง  ตัวแปรนั้นมีความเห็นดวยมากท่ีสุด 
 5  หมายถึง  ตัวแปรมีความเห็นดวยมาก 
 4  หมายถึง  ตัวแปรนั้นมีความเห็นดวยปานกลาง 
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 3  หมายถึง  ตัวแปรนั้นมีความเห็นดวยนอย 
 2  หมายถึง  ตัวแปรนั้นมีความเห็นคอนขางไมเห็นดวย 
 1  หมายถึง  ตัวแปรนั้นมีความเห็นไมเห็นดวย 
       
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล          
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงไดทํา
การสงแบบสอบถามตามสถานประกอบการ รานคา บริษัทเอกชน และหนวยงานราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยไดรอรับแบบสอบถามกลับทันทีและบางสถานท่ีไดนัดหมายวันเวลาเพื่อเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม  
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังน้ี                                                                  
      1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม  
 2. เทคนิคการสกัดปจจัยดวยวิธี Factor Analysis โดยเลือกแบบ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ    
การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดในมุมมองของ    
ผูยื่นแบบฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามตามกลุมประชากรท่ีเปนผูยื่นแบบฯ 
จํานวน 500 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 465 ชุด และไดคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ เหมาะสม เพียงพอตามท่ีไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด ซ่ึงไดเก็บรวบรวม
ขอมูลนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  ดังนี้       
 1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนําเสนอในสวนท่ีเปน
ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง        
 2. การวิเคราะหปจจัยของเคร่ืองมือการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่น
แบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยใชการสกัดปจจัย
ดวยวิ ธี  Factor Analysis เ ลือกวิ เคราะหปจจัยเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
นําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 
                 
4.1 ผลการวิจัยจากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)    
  จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูยื่นแบบฯ ท่ีเปนบุคคลธรรมดาดวยสถิติเชิงพรรณา
จากกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอป จํานวนครั้งท่ีใชบริการ 
ประเภทแบบท่ียื่นและผลการยื่นแบบคร้ังลาสุด ผลการศึกษาไดอธิบายในรูปของแบบอัตราสวน 
หรือรอยละ ดังนี้        
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ภาพท่ี 4.1 สัดสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ     
  
 จากภาพท่ี 4.1 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานเพศ จากแบบสอบถามท้ังส้ิน 400 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  ผลการวิเคราะห รอยละ29 เปนเพศชาย และรอยละ71 
เปนเพศหญิง   
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  อัตราสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอาย ุ
  
 จากภาพท่ี 4.2 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานอายุ จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 400 คน  
พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 44.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 38.3 มีอายุระหวาง 21-30 ป 
รอยละ 14 มีอายุระหวาง 41-50 ป และรอยละ 3.5 มีอายุ 51 ปข้ึนไป 
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ภาพท่ี 4.3  อัตราสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 จากภาพที่ 4.3 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานระดับการศึกษา  จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 
400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 66 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 
34 จบการศึกษาระดับปริญญาโท    
 

 
 
ภาพท่ี 4.4  อัตราสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอาชีพ 
 
 จากภาพท่ี 4.4 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานอาชีพ จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 400 คน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 8 ประกอบอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 30.5 
ประกอบอาชีพเปนพนักงานและเจาหนาท่ีของรัฐ และรอยละ 61.5 ประกอบอาชีพเปนพนักงาน
เอกชน 
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ภาพท่ี 4.5 อัตราสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอป 
 
 จากภาพที่ 4.5 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานรายไดเฉล่ียตอป จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน
จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 10 มีรายไดเฉล่ียตอปต่ํากวา 100,000 บาท    
รอยละ 34.3 มีรายไดเฉล่ียตอป 100,001-200,000 บาท รอยละ 26.5 มีรายไดเฉล่ียตอป 200,001-
300,000 บาท รอยละ 16.5 มีรายไดเฉล่ียตอป 300,001-400,000 บาท รอยละ 6.3 มีรายไดเฉล่ียตอป 
400,001-500,000 บาท  และรอยละ 6.5 มีรายไดเฉล่ียตอป 500,000 บาทข้ึนไป    
 

 
 
ภาพท่ี 4.6 อัตราสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ 
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 จากภาพท่ี 4.6 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานการใชบริการ การยื่นแบบและชําภาษีผานทาง
อินเทอรเน็ต (E-FILING) โดยจําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเคยใชบริการ จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน
จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 36 เคยใชบริการ 2-3 คร้ัง รอยละ 28 เคยใช
บริการ 4-5 คร้ัง รอยละ 22 เคยใชบริการมากกวา 6 คร้ัง และรอยละ 14 เคยใชบริการ 1 คร้ัง 

 

 
 
ภาพท่ี 4.7 อัตราสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามประเภทแบบท่ียื่น 
 
 จากภาพท่ี 4.7 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานการยื่นแบบและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต
(E-FILING) โดยจําแนกตามประเภทแบบที่ยื่น พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 79.5 เปนผูท่ียื่น
แบบฯ ดวยประเภทแบบ ภ.ง.ด.91 และรอยละ 20.5 เปนผูท่ียื่นแบบฯ ดวยประเภทแบบ ภ.ง.ด.90 
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ภาพท่ี 4.8 อัตราสวนผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามผลการยื่นแบบฯ 
 
 จากภาพท่ี 4.8 เปนขอมูลท่ัวไปทางดานการยื่นแบบและชําภาษีผานอินเทอรเน็ต         
(E-FILING) โดยจําแนกตามผลการยื่นแบบฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 42.5 ยื่นแบบฯ 
ไมมีภาษีชําระ รอยละ 9.3 ยื่นแบบฯ มีภาษีชําระ และรอยละ 48.3 ยื่นแบบฯ ขอคืนภาษีเงินได 
 
4.2 ผลจากการวิจัยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ
การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) โดยวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS และใชเทคนิค
การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ศึกษาปจจัยรวมท่ีสามารถ
อธิบายความสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรและลดจํานวนตัวแปรที่มีอยูเดิมใหมีการรวมกันได 
เปนปจจัย และต้ังช่ือปจจัยท่ีวิเคราะหได มีผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 คาจากการวัดความนาเช่ือถือของปจจัยท้ังหมดในแบบสอบถาม 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's  Alpha N of Items 

.906 28

 
 จากตารางท่ี 4.1 เปนการวัดคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม ผลท่ีไดมีคาความ
เช่ือม่ัน (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.906 ซ่ึงถือไดวาเปนคาท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได เนื่องจากมี
คาเกิน 0.80 ข้ึนไป (ธารินทร  ศิลปจารุ, 2553, น.419) 
 
ตารางท่ี 4.2 การวัดความเหมาะสมของปจจัยดวย KMO and Bartlett’s Test 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .895 

Bartlett's Test of Sphericity  

         Approx. Chi-Square 5923.345 

         df 378 

          Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.2 เปนการใช Kaiser-Mayer-Olkin วัดความเหมาะสมของขอมูลของการ
ใชเทคนิค Factor Analysis ผลที่ไดเทากับ .895 ซ่ึงมากกวา .5  และเขาใกลคา 1 จึงสรุปไดวาขอมูลท่ี
มีอยูเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิค Factor Analysis    
 สวน Bartlett’s Test of Sphericity เปนการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร สถิติ
ทดสอบจะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi Square-5923.345 ไดคา Significance = 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 หมายความวา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน จึงใชเทคนิค Factor Analysis ในการ
วิเคราะหตอไป (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549, น.23)  
 ในสวนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษา
องคประกอบรวมท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธรวมระหวางตัวแปรเพ่ือใหไดตัวแปรใหมนอย
ท่ีสุด ซ่ึงเปนการนําตัวแปรท่ีมีจํานวนมากมาสกัดใหไดองคประกอบใหม ท่ีมีจํานวนนอยกวา
จํานวนตัวแปร และผลจากการใชโปรแกรม SPSS ทําใหทราบคาความแปรปรวนท้ังหมดท่ีสามารถ
อธิบายได (Total Variance Explained) และเมทริกซองคประกอบ (Rotated Component Matrix (a))  
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ตารางท่ี 4.3 คา Total Variance Explained  จากการทํา Factor Analysis  
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 9.348 33.386 33.386 9.348 33.386 33.386 4.126 14.735 14.735

2 2.831 10.110 43.496 2.831 10.110 43.496 4.093 14.617 29.352

3 1.871 6.683 50.180 1.871 6.683 50.180 3.092 11.042 40.395

4 1.490 5.323 55.503 1.490 5.323 55.503 2.667 9.525 49.920

5 1.290 4.607 60.109 1.290 4.607 60.109 2.457 8.773 58.694

6 1.071 3.825 63.934 1.071 3.825 63.934 1.467 5.241 63.934

7 1.000 3.570 67.505
      

8 .831 2.968 70.473
      

9 .799 2.854 73.327
      

10 .739 2.639 75.966
      

11 .673 2.403 78.369
      

12 .605 2.159 80.529
      

13 .556 1.987 82.516
      

14 .536 1.915 84.431
      

15 .477 1.703 86.134
      

16 .432 1.544 87.678
      

17 .416 1.486 89.164
      

18 .413 1.475 90.639
      

19 .361 1.289 91.928
      

20 .334 1.194 93.122
      

21 .322 1.150 94.272
      

22 .290 1.036 95.307
      

23 .266 .950 96.257
      

24 .260 .927 97.185
      

25 .228 .813 97.998
      

26 .215 .768 98.766
      

27 .190 .679 99.445
      

28 .155 .555 100.000
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 ตารางท่ี 4.4 คา Rotate Component Matrix(a) จากการทํา Factor Analysis  
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

การคํานวณภาษี ถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ .732      

โปรแกรมชวยคํานวณภาษีชวยลดขอผิดพลาดกอนยื่นแบบได .714 .256   .248  

ไมตองนําสงหลักฐานการยื่นแบบฯ ในขณะทํารายการ .681    .230 .206

มีการบันทึกสิทธิคาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธที่ถูกตองจากการบันทึก .608 .290 .434    

มีการบันทึกเลือกเงินได เงินไดที่รับยกเวนและคาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธที่ถูกตองจากการบันทึก .589 .352 .450    

ระบบมีการปองกันขอมูลที่นาเชื่อถือ .583  .219    

ระบบมีการปองกันขอมูลทางการเงินที่นาเชื่อถือ .505 .421    .216

ระบบชวยใหการชําระภาษีมีความถูกตองและนาเชื่อถือ .504 .305   .417 .240

มีการออกแบบที่งายตอการใชงาน  .811   .256  

มีการใหคําแนะนําในการใชงานใหสามารถไดอยางปฎิบัติตามไดงาย .205 .729     

ถูกออกแบบใหใชงานงายและมีความจูงใจตอการใชงาน .249 .649    .327

มีการออกแบบการใชงานที่งายในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อใชงาน  .623 .498  .206  

มีขั้นตอนการใชงานงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน .262 .617 .415    

ระบบใหทางเลือกสําหรับชองทางการชําระภาษีที่หลากหลาย งายตอการใชงาน .346 .615   .281  

ระบบใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ในกรณีลืมรหัสผานในการเขาสูระบบ .254  .717   .274

ระบบมีการปองกันการกําหนดรหัสผูใชงานและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล  .223 .687  .283  

ระบบมีการกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูการบันทึกเงินไดพึงประเมิน .536  .594    

ระบบใหความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในระดับที่ผูใชงานพึงพอใจ .430 .285 .539  .217  

ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดหลังการยื่นแบบฯ    .885   

ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดกอนการยื่นแบบฯ  .261  .798   

ระบบมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของผูใชงาน  -.221  .754   

ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลการยื่นแบบฯ ของผูใชงาน    .681   

สะดวก ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง     .832  

มีการจัดพิมพแบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน ทําไดงายและรวดเร็ว  .397 .351  .636  

ระบบมีการคืนภาษีไดอยางรวดเร็ว .288 .437   .563  

จัดพิมพแบบแสดงรายการ ไดทันทีเมื่อการยื่นแบบฯเสร็จสิ้น   .417  .559  

ระยะเวลา ต้ังแตเวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. ไมมีวันหยุด มีความเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการ .206     .759

มีการอํานวยความสะดวกในการพิมพใบเสร็จรับเงินภายหลังการยื่นแบบและชําระภาษีเสร็จสิ้น   .350   .604

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. a. Rotation converged in 8 iterations. 
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 จากตารางท่ี  4.4 Rotated Component Matrix(a) เ ม่ือมีการหมุนแกนปจจัยโดยวิ ธี 
Varimax คา Factor Loading คาท่ีไดทําใหไดปจจัยท้ังหมด 6 ปจจัย โดยตารางท่ี 4.4 Rotated 
Component Matrix(a) ไดแสดงเมทริกซองคประกอบของแตละปจจัยไวแลว และปจจัยท่ีไดนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได  ซ่ึงจากตารางท่ี 4.3 Total Variance Explained สรุป
ไดวา ปจจัยท้ัง 6 ปจจัย อธิบายความแปรปรวนท้ังหมดของตัวแปรได 63.934% ซ่ึงแบงไดดังนี้ 
 ปจจัยท่ี 1 สามารถอธิบายได 14.735%    
 ปจจัยท่ี 2 สามารถอธิบายได 14.617%      
 ปจจัยท่ี 3 สามารถอธิบายได 11.042%   
 ปจจัยท่ี 4 สามารถอธิบายได 9.525%   
 ปจจัยท่ี 5 สามารถอธิบายได 8.773%        
 ปจจัยท่ี 6 สามารถอธิบายได 5.241%        
 หลังจากไดปจจัยใหมท้ัง 6 ปจจัย ตามท่ีไดแสดงไวในตารางท่ี 4.4 Rotated Component 
Matrix(a) สามารถจัดกลุมปจจัยและต้ังช่ือใหแตปจจัย โดยพิจารณาจากลักษณะความคลายคลึงกัน
ระหวางตัวแปรท่ีอยูในปจจัยได ดังน้ี 
 Factor 1 ปจจัยดานความถูกตองและความนาเช่ือถือ 
 Factor 2 ปจจัยดานความงายตอการใชงาน  
 Factor 3 ปจจยัดานความปลอดภัย 
 Factor 4 ปจจยัดานประสิทธิภาพ 
 Factor 5 ปจจยัดานความสะดวกและรวดเร็ว 
 Factor 6 ปจจยัดานระยะเวลาการใหบริการ 
 ปจจัยท่ีไดนี้ประกอบดวยตัวแปรทั้งหมด 28 ตัวแปร สามารถสรุปคาน้ําหนักปจจัย      
(Factor Loading) ของแตละปจจัย ซ่ึงแสดงตามช่ือปจจัย  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5  Factor 1 ดานความถูกตองและความนาเช่ือถือ 
 
คําถาม
ท่ี 

ตัวแปร Factor 
Loading 

27 การคํานวณภาษี ถูกตอง ครบถวน นาเช่ือถือ .732 
15 โปรแกรมชวยคํานวณภาษีชวยลดขอผิดพลาดกอนการยืน่แบบฯ ได .714 
14 ไมตองนําสงหลักฐานการยืน่แบบฯ ในขณะทํารายการ .681 
24 การบันทึกสิทธิคาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธท่ีถูกตองจากการบันทึก .608 
22 การบันทึกเลือกเงินได เงินไดท่ีรับยกเวนและคาลดหยอน ในระบบให

ผลลัพธท่ีถูกตองจากการบันทึก 
.589 

16 ระบบมีการปองกันขอมูลท่ีนาเช่ือถือ .583 
28 ระบบมีการปองกันขอมูลทางการเงินท่ีนาเช่ือถือ .505 
26 ระบบชวยใหการชําระภาษมีีความถูกตองและนาเช่ือถือ .504 

 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหพบวา Factor ท่ี 1 เปนปจจัยดานความถูกตองและ
นาเช่ือถือของระบบ ประกอบดวย 8 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรท่ีมีคา Factor loading สูงสุด คือ การคํานวณ
ภาษี ถูกตอง ครบถวนและนาเช่ือถือ  
 
ตารางท่ี 4.6 Factor 2 ดานความงายตอการใชงาน 

 
คําถาม
ท่ี 

ตัวแปร Factor 
Loading 

10 มีการออกแบบท่ีงายตอการใชงาน .811 
9 มีการใหคําแนะนําในการใชงานใหสามารถปฎิบัติตามไดงาย .729 
12 ถูกออกแบบใหใชงานงายและมีความจูงใจตอการใชงาน .649 
18 มีการออกแบบการใชงานท่ีงายในข้ันตอนการสมัครสมาชิกเพื่อใชงาน .623 
17 มีข้ันตอนการใชงานงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน .617 
27 ใหทางเลือกสําหรับชองทางการชําระภาษท่ีีหลากหลาย งายตอการใชงาน .615 
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 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหพบวา Factor ท่ี 2 เปนปจจัยดานความงายตอการใช
งานระบบ ประกอบดวยตัวแปร 6 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรท่ีมีคา Factor loading สูงสุดคือ การออกแบบท่ี
งายตอการใชงาน 
 
ตารางท่ี 4.7 Factor 3 ปจจยัดานความปลอดภัย  

 
คําถาม
ท่ี 

ตัวแปร Factor 
Loading 

20 ใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ในกรณลืีมรหัสผานในการเขาสูระบบ .717 
19 มีการปองกันการกําหนดรหัสผูใชงานและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล .687 
23 มีการกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูการบันทึกเงินไดพึงประเมิน .594 
21 ระบบใหความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยในระดับท่ีผูใชงานพึงพอใจ .539 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหพบวา Factor ท่ี 3 เปนปจจัยดานความปลอดภัยใชงาน
ระบบ ประกอบดวยตัวแปร 4 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรที่มีคา Factor loading สูงสุด คือ ความสะดวกใน
การเขาถึงขอมูล ในกรณีลืมรหัสผานในการเขาสูระบบ 
 
ตารางท่ี 4.8 Factor 4 ปจจยัดานประสิทธิภาพระบบ 

 
คําถาม
ท่ี 

ตัวแปร Factor 
Loading 

35 ระบบมีประสิทธิภาพและยดึหยุนในกรณพีบขอผิดพลาดหลังการยืน่แบบฯ .885 
34 ระบบมีประสิทธิภาพและยดึหยุนในกรณพีบขอผิดพลาดกอนการยื่นแบบฯ .798 
36 ระบบมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนของผูใชงาน .754 
33 ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลการยื่นแบบฯ ของผูใชงาน .681 

 
 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหพบวา Factor ท่ี 4 เปนปจจัยดานประสิทธิภาพของ
ระบบ ประกอบดวยตัวแปร 4 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรท่ีมีคา Factor loading สูงสุด คือ ระบบมีประสิทธิภาพ 
และยึดหยุนในกรณีพบขอผิดพลาดหลังการยื่นแบบฯ 
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ตารางท่ี 4.9 Factor 5 ปจจยัดานความสะดวกและรวดเร็ว 

 
คําถาม
ท่ี 

ตัวแปร Factor 
Loading 

11 สะดวก ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง .832 
30 มีการจัดพิมพแบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน ทําไดงายและรวดเร็ว .636 
29 ระบบมีการคืนภาษไีดอยางรวดเร็ว .563 
31 จัดพิมพแบบแสดงรายการ ไดทันทีเม่ือการยื่นแบบฯเสร็จส้ิน .559 

 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหพบวา Factor ท่ี 5 เปนปจจัยดานความสะดวกและ
รวดเร็วของระบบ ประกอบดวยตัวแปร 4 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรท่ีมีคา Factor loading สูงสุด คือสะดวก 
ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง  

 
ตารางท่ี 4.10 Factor 6 ปจจยัดานระยะเวลาการใหบริการ 

 
คําถาม
ท่ี 

ตัวแปร Factor 
Loading 

13 ระยะเวลา ตั้งแตเวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. ไมมีวันหยดุ มีความเหมาะสม
เพียงพอตอการใหบริการ 

.759 

32 มีการอํานวยความสะดวกในการพิมพใบเสร็จรับเงินภายหลังการยื่นแบบ
และชําระภาษีเสร็จส้ิน 

.604 

 
 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหพบวา Factor ท่ี 6 เปนปจจัยดานระยะเวลาการให 
บริการ ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรท่ีมีคา Factor loading สูงสุด คือ ระยะเวลา ตั้งแต
เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.ไมมีวันหยุด มีความเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการ  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร    
ในรูปแบบ การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     
ในมุมมองของผูยื่นแบบฯในเขตกรุงเทพมหานคร เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บ
รวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามกับผูยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ท่ียื่นแบบ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประจําปภาษี 2556 จํานวน 500 ชุด ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับจํานวน 
465 ชุด และไดคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ เหมาะสม เพียงพอตามท่ีไดกําหนด    
จํานวนขาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด การศึกษานี้เปนใชวิธีวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
โดยเลือกใชการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อทราบปจจัยท่ีมีผลตอ
การใชระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของผูยื่นแบบฯ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดเก็บภาษีอากรและใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบรวมถึงผูท่ีสนใจงานวิจัย ผูวิจัย
ขอนําเสนอผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 สรุปผลการวิจัยดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   
   ผลการวิจัยในสวนของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุอยูระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด รองลงมาคือ ชวงอายุ
ระหวาง 21-30 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ และประกอบอาชีพเปนพนักงาน
เอกชนมากท่ีสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอปอยูในชวง 100,001-200,000 
บาท นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน              
(E-FILING) ประมาณ 2-3 คร้ัง ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามยื่นแบบฯ ดวยแบบ ภ.ง.ด.91 เปนสวนใหญ  
และเปนผูยื่นแบบฯ ท่ีขอคืนภาษีเงินไดมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 รองลงมาคือ ไมมีภาษีชําระ และมี
ภาษีชําระตามลําดับ 
 5.1.2 สรุปผลการวิจัยดวยการศึกษาปจจัย (Factor Analysis) 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ การยื่น
แบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) วิธีวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยเลือกวิเคราะห
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ปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยจากตัวแปร 28 
คําถามได 6 ปจจัย ตั้งช่ือปจจัยตามลักษณะความคลายคลึงของตัวแปรยอยในปจจัย และเรียงลําดับ
ความสําคัญมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ดังนี้  
 1) ปจจัยดานความถูกตองและนาเช่ือถือ 
 2) ปจจัยดานความงายตอการใชงาน 
 3) ปจจัยดานความปลอดภัย 
 4) ปจจัยดานประสิทธิภาพระบบ 
 5) ปจจัยดานความสะดวกและรวดเร็ว 
 6) ปจจัยดานระยะเวลาการใหบริการ 
 จากผลการศึกษาทําใหทราบตัวแปรในแตละปจจัย ดังนี้ 
 1) ปจจัยดานความถูกตองและนาเช่ือถือ ประกอบดวย 8 ตัวแปร คือ 
  1.1 ระบบมีการคํานวณภาษี ถูกตอง ครบถวน นาเช่ือถือ 
  1.2 ระบบมีโปรแกรมชวยคํานวณภาษีท่ีชวยลดขอผิดพลาดกอนการยื่นแบบฯ 
  1.3 ระบบไมตองนําสงหลักฐานการยื่นแบบฯ ในขณะทํารายการ 
  1.4 การบันทึกสิทธิคาลดหยอนในระบบใหผลลัพธท่ีถูกตองจากการบันทึก 
  1.5 การบันทึกเลือกเงินได เงินไดท่ีรับยกเวนและคาลดหยอนในระบบใหผลลัพธท่ี
ถูกตองจากการบันทึก 
  1.6 ระบบมีการปองกันขอมูลท่ีนาเช่ือถือ  
  1.7 ระบบมีการปองกันขอมูลทางการเงินท่ีนาเช่ือถือ 
  1.8 ระบบชวยใหการชําระภาษีมีความถูกตองและนาเช่ือถือ 
 2) ปจจัยดานความงายตอการใชงาน ประกอบดวย 6 ตัวแปร คือ 
  2.1  ระบบมีการออกแบบท่ีงายตอการใชงาน 
  2.2  ระบบมีการใหคําแนะนําในการใชงานใหสามารถปฎิบัติตามไดงาย 
  2.3  ระบบถูกออกแบบใหใชงานงายและมีความจูงใจตอการใชงาน 
  2.4  ระบบมีการออกแบบการใชงานท่ีงายในข้ันตอนการสมัครสมาชิกเพื่อใชงาน 
  2.5  ระบบมีข้ันตอนการใชงานงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน 
  2.6 ระบบใหทางเลือกสําหรับชองทางการชําระภาษีท่ีหลากหลาย งายตอการ 
ใชงาน  
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 3) ปจจัยดานความปลอดภัย ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
  3.1 ระบบใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ในกรณีลืมรหัสผานในการเขา            
สูระบบ 
  3.2  ระบบมีการปองกันการกําหนดรหัสผูใชงานและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล 
  3.3  ระบบมีการกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานเ พ่ือเขาสูการบันทึกเ งินได 
พึงประเมิน 
  3.4  ระบบใหความเช่ือม่ันดานความปลอดภัยในระดับท่ีผูใชงานพึงพอใจ 
 4) ปจจัยดานประสิทธิภาพระบบ ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
  4.1  ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุนในกรณีพบขอผิดพลาดหลังการยื่นแบบฯ 
  4.2 ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุนในกรณีพบขอผิดพลาดกอนการยื่นแบบฯ 
  4.3 ระบบมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนของผูใชงาน 
  4.4 ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลการยื่นแบบฯ ของผูใชงาน 
 5) ปจจัยดานความสะดวกและรวดเร็ว ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
  5.1 ระบบใหความสะดวก ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง 
  5.2 ระบบจัดพิมพแบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงินท่ีทําไดงายและรวดเร็ว 
  5.3 ระบบมีการคืนภาษีไดอยางรวดเร็ว 
  5.4 ระบบจัดพิมพแบบแสดงรายการไดทันทีเม่ือการยื่นแบบฯ เสร็จส้ิน  
 6) ปจจัยดานระยะเวลาการใหบริการ ประกอบดวย 2 ตัวแปร คือ 
  6.1 ระบบมีระยะเวลา ตั้งแตเวลา 6.00 น ถึง 22 น.ไมมีวันหยุด มีความเหมาะสม
เพียงพอตอการใหบริการ 
  6.2 ระบบมีการอํานวยความสะดวกในการพิมพใบเสร็จรับเงินภายหลังการยื่นแบบ
และชําระภาษีเสร็จส้ิน 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือบริหารจัดเก็บภาษีอากรใน
รูปแบบ การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใน
มุมมองของผูยื่นแบบฯ สามารถสรุปผลไดวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) 
ซ่ึงเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรประกอบดวย 6 ปจจัย ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาอภิปราย ดังนี้ 
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 ปจจัยท่ี 1 ความถูกตองและนาเช่ือถือ   
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่ 1 เปนเร่ืองความถูกตองและนาเช่ือถือท่ีระบบตองมี
คุณภาพในดานการใชงานซ่ึงถูกออกแบบระบบใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ผลท่ีไดจากการยื่นแบบฯ ผาน
ระบบมีความถูกตอง และทําใหเกิดความนาเช่ือถือ อยางเชน ระบบสามารถคํานวณภาษีไดอยาง
ถูกตอง และระบบยังมีโปรแกรมชวยคํานวณภาษีเพื่อลดขอผิดพลาดกอนการยื่นแบบฯได ซ่ึงใน
บางคร้ัง ผูยื่นแบบฯ อาจจะบันทึกขอมูลผิดพลาดเอง โปรแกรมชวยคํานวณภาษีนี้จึงเปนเครื่องมือ
ชวยตรวจสอบในขั้นตนและทําใหเกิดความมั่นใจในการยื่นแบบฯ ได และในการข้ันตอนการทํา
รายการ เชน การบันทึกเลือกเงินได เงินไดท่ีไดรับยกเวน สิทธิคาลดหยอนและอ่ืนๆ ระบบตองมี
ขอมูลท่ีถูกตอง มีการคํานวณที่ถูกตอง และใหผลลัพธจากการยื่นแบบฯ ท่ีถูกตอง สวนการยื่น    
แบบฯ ผานระบบโดยไมตองนําสงเอกสารหลักฐานการยื่นแบบฯ นั้น ถือไดวาระบบไดสรางความ
ม่ันใจ ความนาเช่ือใหกับผูยื่นแบบฯ และยังเปนการลดภาระการจัดเตรียมหลักฐานการยื่นแบบฯ   
ทําใหมีผูยื่นแบบฯ ผานระบบเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ีความนาเช่ือถือของระบบนี้ยังหมายถึง
ระบบมีการปองกันขอมูลไวเปนความลับ เชน ประวัติผูยื่นแบบฯ ขอมูลการยื่นแบบฯ ขอมูล
ทางการเงิน ซ่ึงทําใหผูยื่นแบบฯ เกิดความเช่ือม่ันในการยื่นแบบฯ ผานระบบนี้ จากท่ีไดกลาว
ขางตน ถูกจัดเปนปจจัยของระบบดานความถูกตองและนาเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของ Lee 
and Lin (2005) ศึกษาเร่ือง ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาตอคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยไดประยุกตจากแนวคิดคุณภาพการบริการของ Parasuraman และคณะ (1985) 
ซ่ึงพบวา ความนาเช่ือถือ ซ่ึงไดแก ความถูกตองของขอมูล เปนเกณฑวัดคุณภาพการใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น ความถูกตองและนาเช่ือถือ เปนปจจัยท่ีสําคัญของระบบท่ีตองสรางความ
เช่ือม่ันใหผูยื่นแบบฯ ท่ีขอมูลทุกอยางตองถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนนิกานต         
นุชประคอง (2550) ในเร่ืองความถูกตอง ความนาเช่ือถือ ซ่ึงผูยื่นแบบฯ เห็นดวยกับการยื่นแบบและ
ชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ตท่ีพบวา สามารถกรอกขอมูลลงโปรแกรมเพื่อชวยคํานวณภาษี ตรวจ
ความถูกตองกอนการยื่นแบบฯ ได และยังมีระบบการยืนยันการรับแบบแสดงรายการทันทีท่ี
ดําเนินการเสร็จ ทําใหผูยื่นแบบฯ เกิดความเช่ือมั่นวาขอมูลการยื่นแบบฯ นั้นถูกตอง เนื่องจากมี
โปรแกรมชวยตรวจสอบข้ันตน และขอมูลการยื่นแบบฯ เปนความลับของทางราชการ นอกจากนี้ยงั
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย เหลาอิทธิพร (2548) ในเร่ืองความนาเช่ือถือ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมี
ผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต
แบบออนไลน 
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 ปจจัยท่ี 2 ดานความงายตอการใชงาน 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ี 2 เปนเร่ืองความงายตอการใชงาน ท่ีมีการออกแบบระบบ
ใหใชงานและปฎิบัติตามไดงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน ท้ังในข้ันตอนการเขาสูระบบ การสมัคร
สมาชิกเพื่อใชงาน ข้ันตอนการกรอกรายการ ข้ันตอนการชําระภาษีและมีทางเลือกสําหรับชอง
ทางการชําระภาษีท่ีงายและหลากหลาย ท่ีเปนส่ิงจูงใจใหมีผูมาใชระบบมากข้ึน ซ่ึงระบบที่มีความ
งายตอการใชงานถือเปนปจจัยท่ีจัดลําดับความสําคัญไวเปนอันดับท่ี 2 ผลการศึกษานี้สอดคลอง
ทฤษฎีของ Davis (1989) ในสวนของการรับรูไดถึงความงายในการใชงาน (Perceived ease of Use) 
ท่ีกลาวไววา คุณคาจะทําใหผูใชระบบรับรูไดถึงความงายและเปนอิสระจากความพยายาม ซ่ึง
หมายถึงการออกแบบระบบใหมีข้ันตอนการใชงานไดงาย โดยผูเสียภาษีท่ีใชบริการแลวรูสึกวาไม
ตองใชความสามารถหรือพยายามมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ คัทลียา ปานสุนทร
(2549) ในเร่ืองความไมซับซอนของระบบและมีวิธีปฎิบัติท่ีงาย เปนปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการ
บริการยื่นแบบและชําระภาษีผานระบบ ความไมซับซอนของระบบนี้เปนสวนหนึ่งของปจจัย  
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย  เหลาอิทธิพร (2548) ในเร่ืองข้ันตอนการสมัคร
สมาชิกท่ีมีความงายตอการใชงานเปนปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ตออนไลน สวนรูปแบบระบบท่ีออกแบบใหมี
ความจูงใจตอการใชงานถือไดวาเปนปจจัยท่ีสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกษมศรี ธรรมเปนจิตต
(2547) ท่ีศึกษาถึงเหตุผลในการยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต ผลการวิจัย พบวา ระบบท่ีมี
รูปแบบท่ีทันสมัย เขาใจงายเปนแรงจูงใจใหใชบริการ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของศุขจี 
มูลทองยอย (2554) ในเร่ืองรูปแบบของเว็ปไซตท่ีงายตอการใชงาน ซ่ึงผูยื่นแบบฯ ใหความสําคัญ
มากท่ีสุดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต 
 ปจจัยท่ี 3 ดานความปลอดภัย 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ี 3 เปนเร่ืองความปลอดภัยของระบบในการเขาใชงานระบบ
ท่ีตองกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานเพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลการบันทึกรายการตางๆ จากบุคคล
อ่ืน และเม่ือผูใชงานลืมรหัสผานระบบสามารถใหสิทธ์ิในการขอใชรหัสผานใหมโดยผูใชงานเอง
ซ่ึงถือวามีความสําคัญตอความปลอดภัยของขอมูล ท่ีระบบสรางความเชื่อม่ันความพึงพอใจใหกับ   
ผูยื่นแบบฯ ได ซ่ึงสอดคลองผลงานวิจัยของ ธีรชาติ กระตายทอง (2550) ในเร่ืองความคาดหวังและ
การรับรูท่ีมีตอองคประกอบดานคุณภาพบริการ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูยื่นแบบฯ มีความคาดหวัง
ดานความปลอดภัยสูงกวาการรับรูคุณภาพบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจ แตยังตองการใหมีการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน แสดงใหเห็นวาระบบความปลอดภัยเปนปจจัยท่ีผูยื่นแบบฯตองการและให
ความสําคัญ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย เหลาอิทธิพร (2548) ในเร่ืองความ
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ปลอดภัยของขอมูลเปนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงใจของผูใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ตแบบออนไลน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ            
อุศณี กอจิตตวนิจ (2552) ในเร่ืองความปลอดภัยซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสงผลตอความพึงพอใจ
ของผูยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต 
 ปจจัยท่ี 4 ดานประสิทธิภาพระบบ 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ี 4  เปนเร่ืองประสิทธิภาพของระบบ ความสามารถของ
ระบบท่ีมีความยึดหยุนในการทํางานท่ีผูยื่นแบบฯ ไดรับจากการใชระบบ เชน สามารถแกไข
ขอผิดพลาดกอนการยื่นแบบฯ และหลังการยื่นแบบฯ ได กลาวคือ ระบบมีการออกแบบการทํางาน
ท่ีรองรับใหผูยื่นแบบฯ สามารถแกไข ขอมูล รายการได โดยระบบจะแจงเตือนใหตรวจสอบกอน
การยื่นแบบฯ หากไดยื่นแบบฯ ไปแลวและพบวามีขอผิดพลาด ผูยื่นแบบฯ สามารถยกเลิกการยื่น
แบบฯ นั้นได โดยใชหมายเลขอางอิงการยื่นแบบฯ ท่ีไดจากการยื่นแบบฯ เขาไปทําการยกเลิก
รายการและทําการบันทึกรายการใหมได วิธีการนี้สําหรับการยื่นแบบฯ ท่ีไมมีภาษีชําระ สวนการ
ยื่นแบบฯ ท่ีไดยื่นแบบฯ ไปแลวและมีภาษีท่ีตองชําระ เม่ือพบขอผิดพลาด ผูใหบริการไดออกแบบ
ระบบใหมีความยืดหยุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยออกแบบระบบใหผูยื่น
แบบฯ สามารถยื่นแบบฯ เพ่ิมเติมได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนนิกานต นุชประคอง (2550) 
ท่ีศึกษาความคิดเห็นของผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีมีตอการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา การยื่นแบบฯ ผานอินเทอรเน็ตตองมีความรวดเร็ว
และสามารถตรวจสอบขอมูลกอนการยื่นแบบฯ รวมถึงสามารถแกไขขอผิดพลาดของขอมูลได 
นอกจากนี้ระบบถูกออกแบบการทํางานใหมีระบบการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนใหกับผูยื่นแบบฯ  
เชน เม่ือผูยื่นแบบฯ ใสหมายเลขผูใชและรหัสผาน ระบบจะแสดงขอมูลสวนบุคคลของผูยื่นแบบฯ 
เชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี วันเดือนปเกิด ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพท  เพื่อใหตรวจสอบ
และแกไขใหถูกตองเปนปจจุบันกอนทํารายการถัดไป ซ่ึงระบบจะมีขอความข้ึนท่ีหนาจอแจงเตือน
ใหทราบวาเม่ือทําข้ันตอนถัดไปแลวจะไมสามารถกลับมาหนาจอดังกลาวนี้ไดอีก ถือไดวาการ
ทํางานของระบบเปนการชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และเปนการสงเสริมใหระบบมีเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากท่ีกลาวขางตน ระบบสามารถตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนไดในเร่ือง
การใชสิทธิคาลดหยอนบิดามารดา โดยใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับบิดามารดาในระบบเชน ช่ือนามสกุล 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน หากกรอกขอมูลถูกตองตรงกับฐานขอมูลกรมสรรพากร การยื่นแบบฯ 
นี้สามารถใชสิทธิคาลดหยอนดังกลาวได ซ่ึงถือไดวาเปนประสิทธิภาพของระบบอยางหนึ่ง 
เชนเดียวกับการประมวลผลขอมูลการยื่นแบบฯ ท่ีใหผลลัพธไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เชน ทําให
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ทราบผลการยื่นแบบฯ มีภาษีชําระ หรือไมมีภาษีชําระ หรือขอคืนภาษีเงินได จากท่ีกลาวขางตนถือ
ไดวาเปนปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ  
 ปจจัยท่ี 5 ดานความสะดวกและรวดเร็ว  
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ี 5 เปนเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วของระบบท่ีผูยื่นแบบฯ 
ไดรับจากการใชระบบ ท่ีสามารถปฎิบัติไดสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความตองการไดทันที 
ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง ถือไดวาระบบสามารถอํานวยความสะดวกได เนื่องจาก
ไมตองเดินทางไปยื่นแบบฯ ท่ีสํานักงานเขตหรือหนวยบริการภาษีตางๆ สวนการจัดพิมพแบบ
แสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน ทําไดสะดวกสบาย รวดเร็ว ระบบการคืนภาษีเม่ือมีการขอคืนภาษี
ผานระบบผูยื่นแบบฯ ไดรับเงินคืนอยางรวดเร็วและมีการแจงการคืนเงินผานระบบฝากขอความให
ทราบเพ่ือเปนการยืนยัน ซ่ึงผลการศึกษานี้ตรงกับแนวคิดหลักการบริหารจัดเก็บภาษีอากรของ 
Smith (1776) ท่ีกลาวไววา หลักเกณฑภาษีอากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพควรมี หลักความสะดวก งาย
ตอการชําระภาษี ทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีใหถูกตอง และ Smith (1776) ยังไดกลาวถึง 
หลักความประหยัดไววา ระบบภาษีอากรท่ีดีตองมีการบริหารจัดเก็บภาษีใหเสียคาใชจายนอยท่ีสุด
ของผูจัดเก็บภาษีและผูเสียภาษี ซ่ึงตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับมากท่ีสุด ผลการศึกษานี้ได
สอดคลองกับผลงานวิจัยหลายทานไดแก ธวัชชัย เหลาอิทธิพร (2548), คัทลียา ปานสุนทร (2549),   
ธีรชาติ กระตายทอง (2550), ชนนิกานต นุชประคอง (2550), สกุลทิพย เวชกูล (2552) และพรพิมล   
ศิริโชติอาภรณ (2551) ซ่ึงถือไดวาความสะดวก รวดเร็วเปนปจจัยจําเปนตอการใหบริการของระบบ 
 ปจจัยท่ี 6 ดานระยะเวลาการใหบริการ 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ี 6 เปนเร่ืองปจจัยดานระยะเวลาการใหบริการท่ีผูยื่นแบบฯ 
ไดรับ เชน ระบบการยื่นแบบและชําภาระภาษีออนไลน (E-FILING) มีระยะเวลาการใหบริการ
ตั้งแตเวลา 06.00-22.00 น.ไมมีวันหยุด และสามารถยื่นแบบฯไดถึง 24.00 น.ในกรณีไมมีภาษีชําระ 
ถือไดวาเปนชวงระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ดังนั้นระบบที่ดีตองอํานวยความ
สะดวกในเรื่องระยะเวลาการใหบริการเปนสําคัญ เพราะหากระบบมีข้ันตอนการปฎิบัติท่ีงายมี
ขอมูลท่ีถูกตอง มีความนาเช่ือถือ มีความปลอดภัยแลว ไมไดอํานวยความสะดวกดานระยะเวลาให
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการใชงานของผูยื่นแบบฯ ระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) นี้จะไมเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใหบริการและผูใชบริการ นอกจากนี้ระบบ
การยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ผูยื่นแบบฯ สามารถพิมพใบเสร็จรับเงินภายหลัง
การยื่นแบบและชําระภาษีเสร็จส้ินไดทันที ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกดานระยะเวลาการ
ใหบริการเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนนิกานต นุชประคอง (2550) และพรพิมล ศิริ
โชติอาภรณ (2551) ในเร่ืองดานการบริการที่สามารถยื่นแบบฯ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมมี
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วันหยุด เปนเหตุผลสําคัญของการเลือกใชบริการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเทอรเน็ต 
 
5.3 ขอจํากัดของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูท่ียื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) ของ
กลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเทานั้น และเปนการศึกษาเฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพ  
มหานคร มิไดครอบคลุมถึงกลุมตัวอยางท่ีอยูตางจังหวัด 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยอ่ืนควรท่ีจะศึกษาผูยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING) กลุมประเภท
ภาษีอ่ืนใหมากยิ่งข้ึน เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน เพื่อจะไดพัฒนารูปแบบของ
ระบบใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีการแขงขัน และเทคโนโลยีใน
ปจจุบันที่เขามามีบทบาทมากข้ึน 
 2. ผูวิจัยอ่ืนควรท่ีจะศึกษาเร่ืองความตองการพัฒนาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ในมุมมองของเจาหนาท่ีสรรพากร ในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
เพื่อจะพัฒนาบริหารจัดเก็บภาษีอากรไดอยางถูกตอง ครบถวน เปนธรรม และผูยื่นแบบฯ เกิดความ
สมัครใจในการเลือกใชบริการมากยิ่งข้ึน  
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แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
สําหรับผูยื่นแบบฯ 

 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชเคร่ืองมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบ การยืน่แบบและชําระ

ภาษีออนไลน ( E-FILING ) ของกลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แบบสอบถามแบงเปน 3 สวนดังนี้  
 สวนท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนท่ี 2.  ความคิดเห็นของผูยื่นแบบฯ ท่ีมีตอระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน 
(E-FILING) 
 สวนท่ี 3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน 

 

 

 

 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนโดยนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ซ่ึงเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร โดยศึกษาจาก
มุมมองผูยื่นแบบฯ ซ่ึงเปนผูใชงานระบบ 
 ในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ คําตอบของทานจะถือเปนความลับ ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอตัวทาน ผูศึกษาวิจัย ขอขอบคุณในความอนุเคราะหท่ีไดรับความรวมมือจาก
ทานในคร้ังนี้เปนอยางยิ่ง  
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สวนท่ี 1  : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย     หนาตัวเลือกท่ีตรงตามสภาพความเปนจริงของทาน 
 

1.  เพศ 

    ชาย  หญิง  

2.  อายุ   

    ไมเกิน 20 ป  อายุ 21 – 30 ป 

    อายุ 31 – 40 ป  อายุ 41– 50 ป  

    อายุ 51 – 60 ป  มากกวา 60 ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา    

    ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

4.  อาชีพ 

    พนักงานรัฐวสิาหกิจ  พนักงาน/เจาหนาท่ีของรัฐ 

    พนักงานเอกชน  ประกอบอาชีพสวนตัว/อิสระ 

5.  รายไดเฉล่ียตอป 

    ไมเกิน 100,000 บาท  100,001 – 200,000 บาท 

    200,001 – 300,000 บาท   300,001 – 400,000 บาท 

    400,001 – 500,000 บาท   มากกวา 500,000 บาท  

6. ทานเคยใชการยื่นแบบและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต (E-FILING) มาแลวกี่คร้ัง 

        1 คร้ัง  2 – 3 คร้ัง    

       4 – 5 คร้ัง   มากกวา 6 คร้ัง   

7. ทานยื่นแบบและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต (E-FILING) ดวยประเภทแบบใด  

    แบบ ภ.ง.ด. 90  แบบ ภ.ง.ด.91   
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8. ผลการยื่นแบบและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต (E-FILING)  ของทานคร้ังสุดทายเปนอยางไร 

   ไมมีภาษีชําระ   มีภาษีชําระ   ขอคืนภาษีเงินได 
 

สวนท่ี 2: ความคิดเหน็ของผูยื่นแบบทีมี่ตอระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน (E-FILING)  

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย      หนาตัวเลือกท่ีตรงตามความคิดเห็นของทาน 

 

รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด

(6) 

เห็นดวย
มาก    
(5) 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 
(4) 

เห็นดวย
นอย     
(3) 

คอนขาง
ไมเห็น  
ดวย  
(2) 

ไม
เห็น
ดวย 
(1) 

9.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  มีการใหคําแนะนํา 
ในการใชงานใหสามารถปฎิบัติตามไดงาย 

      

10. ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) มีการออกแบบที่งาย 
ตอการใชงาน 

      

11. ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  มีความสะดวก 
ประหยัดเวลา  ลดคาใชจายการเดินทาง  

      

12. ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  ถูกออกแบบใหใชงาน 
งายและมีความจูงใจตอการใชงาน 

      

13. ทานเห็นวาระยะเวลาการใหบริการของระบบ
การย่ืนแบบ และชําระภาษีออนไลน  
(E-FILING)  ต้ังแตเวลา 6.00 ถึง 22.00 น. 
และไมมีวันหยุด  มีความเหมาะสมเพียงพอ 
ตอการใหบริการ 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด

(6) 

เห็นดวย
มาก    
(5) 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 
(4) 

เห็นดวย
นอย     
(3) 

คอนขาง
ไมเห็น  
ดวย  
(2) 

ไม
เห็น
ดวย 
(1) 

14.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ไมตองนําสงหลักฐาน 
การย่ืนแบบฯ ในขณะทํารายการ 

      

15.  ทานเห็นวาโปรแกรมชวยคํานวณภาษีใน 
ระบบการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน  
(E-FILING) ชวยลดขอผิดพลาดกอนยื่นแบบได    

      

16.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ระบบมีการปองกัน 
ขอมูลที่นาเช่ือถือ 

      

17.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) มีขั้นตอนการใชงาน 
งาย ไมยุงยาก ซับซอน 

      

18.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) มีการออกแบบการใชงาน
ที่งายในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพ่ือใชงาน 

      

19.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ระบบมีการปองกัน 
การกําหนดรหัสผูใชงานและรหัสผานใน 
การเขาถึงขอมูล 

      

20.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ระบบใหความสะดวก 
ในการเขาถึงขอมูล ในกรณีลืมรหัสผานในการ 
เขาสูระบบ      
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด

(6) 

เห็นดวย
มาก    
(5) 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 
(4) 

เห็นดวย
นอย     
(3) 

คอนขาง
ไมเห็น  
ดวย  
(2) 

ไม
เห็น
ดวย 
(1) 

21.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  ใหความเช่ือมั่นดาน
ความปลอดภัยในระดับที่ผูใชงานพึงพอใจ    

      

22. ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)   มีการบันทึกเลือกเงินได  
เงินไดที่ไดรับยกเวนและคาลดหยอนในระบบ  
ที่ใหผลลัพธที่ถูกตองจากการบันทึก 

      

23.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)   ระบบมีการกําหนด 
รหัสผูใชและรหัสผานเพ่ือเขาสูการบันทึก 
เงินไดพึงประเมิน 

      

24.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  มีการบันทึกสิทธิ 
คาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธที่ถูกตอง 
จากการบันทึก 

      

25.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) มีขั้นตอนการคํานวณ
ภาษีที่ถูกตอง ครบถวน นาเช่ือถือ 

      

26.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  ระบบชวยใหการ 
ชําระภาษีมีความถูกตองและนาเช่ือถือ 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

(6) 

เห็น
ดวย
มาก    
(5) 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 
(4) 

เห็นดวย
นอย     
(3) 

คอนขาง
ไมเห็น  
ดวย 
(2) 

ไม
เห็น
ดวย 
(1) 

27.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) ใหทางเลือกสําหรับ 
ชองทางการชําระภาษีหลากหลายงายตอการ       
ใชงาน   

      

28.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  ระบบมีการปองกัน 
ขอมูลทางการเงินที่นาเช่ือถือ 

      

29.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) มีการคืนภาษีไดรวดเร็ว 

      

30.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)   มีการจัดพิมพแบบ 
แสดงรายการและใบเสร็จรับเงินที่ทําไดงาย 
และรวดเร็ว 

      

31.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) จัดพิมพแบบแสดง 
รายการไดทันทีเมื่อการยื่นแบบฯ เสร็จสิ้น 

      

32.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) มีการอํานวยความ 
สะดวกการพิมพใบเสร็จรับเงินภายหลังการ 
ยื่นแบบ 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด

(6) 

เห็นดวย
มาก    
(5) 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 
(4) 

เห็นดวย
นอย     
(3) 

คอนขาง
ไมเห็น  
ดวย  
(2) 

ไม
เห็น
ดวย 
(1) 

33.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING) มีความรวดเร็วในการ
ประมวลผลการย่ืนแบบฯ ของผูใชงาน 

      

34.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)    มีประสิทธิภาพและ 
ยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดกอนการย่ืน 
แบบฯ เชน สามารถเปลี่ยนแปลง แกไข  
รายการระหวางบันทึกขอมูลได 

      

35.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  มีประสิทธิภาพและ 
ยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดหลังการ 
ยื่นแบบฯ  เชน สามารถยกเลิกการยื่นแบบฯ   
และยื่นแบบฯ เพ่ิมเติมได 

      

36.  ทานเห็นวาระบบการยื่นแบบและชําระภาษี
ออนไลน (E-FILING)  มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของผูใชงาน  เชน      
การบันทึกขอมูลการใชสิทธิคาลดหยอน 
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สวนท่ี 3:  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ        

 ระบบการยื่นแบบและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต (E-FILING)  ควรไดรับการ
พัฒนาในเร่ืองใดบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................     

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาในการใหขอมูลในคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ข  
ผลการวิเคราะหขอมลู 
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Reliability 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's  Alpha N of Items 

.906 28 

 

 

 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .895

   Bartlett's Test of Sphericity  

         Approx. Chi-Square 5923.345

         df 378

          Sig. .000
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Total Variance Explained 

 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 9.348 33.386 33.386 9.348 33.386 33.386 4.126 14.735 14.735

2 2.831 10.110 43.496 2.831 10.110 43.496 4.093 14.617 29.352

3 1.871 6.683 50.180 1.871 6.683 50.180 3.092 11.042 40.395

4 1.490 5.323 55.503 1.490 5.323 55.503 2.667 9.525 49.920

5 1.290 4.607 60.109 1.290 4.607 60.109 2.457 8.773 58.694

6 1.071 3.825 63.934 1.071 3.825 63.934 1.467 5.241 63.934

7 1.000 3.570 67.505
      

8 .831 2.968 70.473
      

9 .799 2.854 73.327
      

10 .739 2.639 75.966
      

11 .673 2.403 78.369
      

12 .605 2.159 80.529
      

13 .556 1.987 82.516
      

14 .536 1.915 84.431
      

15 .477 1.703 86.134
      

16 .432 1.544 87.678
      

17 .416 1.486 89.164
      

18 .413 1.475 90.639
      

19 .361 1.289 91.928
      

20 .334 1.194 93.122
      

21 .322 1.150 94.272
      

22 .290 1.036 95.307
      

23 .266 .950 96.257
      

24 .260 .927 97.185
      

25 .228 .813 97.998
      

26 .215 .768 98.766
      

27 .190 .679 99.445
      

28 .155 .555 100.000
      

 

 

 

 

 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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                          Rotated Component Matrixa 
 

      
 Component 

1 2 3 4 5 6 

การคํานวณภาษี ถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ .732      

โปรแกรมชวยคํานวณภาษีชวยลดขอผิดพลาดกอนยื่นแบบได .714 .256   .248  

ไมตองนําสงหลักฐานการยื่นแบบฯ ในขณะทํารายการ .681    .230 .206

มีการบันทึกสิทธิคาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธที่ถูกตองจากการบันทึก .608 .290 .434    

มีการบันทึกเลือกเงินได เงินไดที่รับยกเวนและคาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธที่ถูกตองจากการบันทึก .589 .352 .450    

ระบบมีการปองกันขอมูลที่นาเชื่อถือ .583  .219    

ระบบมีการปองกันขอมูลทางการเงินที่นาเชื่อถือ .505 .421    .216

ระบบชวยใหการชําระภาษีมีความถูกตองและนาเชื่อถือ .504 .305   .417 .240

มีการออกแบบที่งายตอการใชงาน  .811   .256  

มีการใหคําแนะนําในการใชงานใหสามารถไดอยางปฎิบัติตามไดงาย .205 .729     

ถูกออกแบบใหใชงานงายและมีความจูงใจตอการใชงาน .249 .649    .327

มีการออกแบบการใชงานที่งายในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อใชงาน  .623 .498  .206  

มีขั้นตอนการใชงานงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน .262 .617 .415    

ระบบใหทางเลือกสําหรับชองทางการชําระภาษีที่หลากหลาย งายตอการใชงาน .346 .615   .281  

ระบบใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ในกรณีลืมรหัสผานในการเขาสูระบบ .254  .717   .274

ระบบมีการปองกันการกําหนดรหัสผูใชงานและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล  .223 .687  .283  

ระบบมีการกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูการบันทึกเงินไดพึงประเมิน .536  .594    

ระบบใหความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในระดับที่ผูใชงานพึงพอใจ .430 .285 .539  .217  

ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดหลังการยื่นแบบฯ    .885   

ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดกอนการยื่นแบบฯ  .261  .798   

ระบบมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของผูใชงาน  -.221  .754   

ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลการยื่นแบบฯ ของผูใชงาน    .681   

สะดวก ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง     .832  

มีการจัดพิมพแบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน ทําไดงายและรวดเร็ว  .397 .351  .636  

ระบบมีการคืนภาษีไดอยางรวดเร็ว .288 .437   .563  

จัดพิมพแบบแสดงรายการ ไดทันทีเมื่อการยื่นแบบฯเสร็จสิ้น   .417  .559  

ระยะเวลา ต้ังแตเวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. ไมมีวันหยุด มีความเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการ .206     .759

มีการอํานวยความสะดวกในการพิมพใบเสร็จรับเงินภายหลังการยื่นแบบและชําระภาษีเสร็จสิ้น   .350   .604

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

Analysis 

N 

มีการใหคําแนะนําในการใชงานใหสามารถไดอยางปฎิบัติตามไดงาย 4.66 .862 400
มีการออกแบบท่ีงายตอการใชงาน 4.75 .994 400
สะดวก ประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทาง 5.30 .740 400
ถูกออกแบบใหใชงานงายและมีความจูงใจตอการใชงาน 4.57 .890 400
ระยะเวลา ต้ังแตเวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. ไมมีวันหยุด มีความเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการ 4.70 1.074 400
ไมตองนําสงหลักฐานการย่ืนแบบฯ ในขณะทํารายการ 4.87 .857 400
โปรแกรมชวยคํานวณภาษีชวยลดขอผิดพลาดกอนย่ืนแบบได 4.82 .723 400
ระบบมีการปองกันขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 4.52 .718 400
มีขั้นตอนการใชงานงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน 4.76 .776 400
มีการออกแบบการใชงานท่ีงายในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อใชงาน 4.76 .805 400
ระบบมีการปองกันการกําหนดรหัสผูใชงานและรหสัผานในการเขาถึงขอมูล 4.63 .848 400
ระบบใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ในกรณีลืมรหัสผานในการเขาสูระบบ 4.44 .871 400
ระบบใหความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยในระดับท่ีผูใชงานพึงพอใจ 4.76 .703 400
มีการบันทึกเลือกเงินได เงินไดท่ีรับยกเวนและคาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธท่ีถูกตองจากการบันทึก 4.67 .761 400
ระบบมีการกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูการบันทึกเงินไดพึงประเมิน 4.77 .659 400
มีการบันทึกสิทธิคาลดหยอน ในระบบใหผลลัพธท่ีถูกตองจากการบันทึก 4.62 .808 400
การคํานวณภาษี ถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ 4.72 .755 400
ระบบชวยใหการชําระภาษีมีความถูกตองและนาเชื่อถือ 4.76 .933 400
ระบบใหทางเลือกสําหรับชองทางการชําระภาษีท่ีหลากหลาย งายตอการใชงาน 4.78 .872 400
ระบบมีการปองกันขอมูลทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ 4.47 .775 400
ระบบมีการคืนภาษีไดอยางรวดเร็ว 4.64 .966 400
มีการจัดพิมพแบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน ทําไดงายและรวดเร็ว 4.87 .770 400
จัดพิมพแบบแสดงรายการ ไดทันทีเม่ือการย่ืนแบบฯเสร็จส้ิน 4.97 .730 400
มีการอํานวยความสะดวกในการพิมพใบเสร็จรับเงินภายหลังการย่ืนแบบและชําระภาษีเสร็จส้ิน 4.21 .955 400
ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลการย่ืนแบบฯ ของผูใชงาน 4.47 1.188 400
ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดกอนการย่ืนแบบฯ 4.44 1.041 400
ระบบมีประสิทธิภาพและยึดหยุน ในกรณีพบขอผิดพลาดหลังการย่ืนแบบฯ 4.43 .968 400
ระบบมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนของผูใชงาน 4.46 .869 400
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล จุไรรัตน  ครุธคํา     
ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2540 บัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา DPU
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