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     บทคัดย่อ 

 การศึกษางานวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการศึกษาปัจจยั  และการยอมรับใน
เทคโนโลยีในระบบ ของการยืน่แบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็ (บุคคล
ธรรมดา และ นิติบุคคล) ของผูมี้เงินไดใ้นส่วนของกรมสรรพากรพ้ืนท่ี 8 กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาลาดพร้าว  และบางเขน   กบักรมสรรพากรพ้ืนท่ี 
25  กรุงเทพมหานคร ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางพลดัและตล่ิงชนั โดยการวจิยัครั้ งน้ี เป็น
การวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอย่างผูเ้สียภาษีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล จ านวน 393 คน  รูปแบบการวิจยัเป็นแบบส ารวจ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ สถิติในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม สถิติเชิง
พรรณนา  ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอย
แบบเชิงเส้น ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อ ท าการศึกษาปัจจยัใน การยอมรับในเทคโนโลยีใน
ระบบของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษผี่านอินเทอร์เน็ต  

 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 - 40 ปี นบัถือศาสนา
พุทธ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ต าแหน่งงานอยู่ในส่วนของ
พนกังาน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และประเภทผูเ้สียภาษีเงินได ้ เป็นทั้ง
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ระดบัภาพรวมทั้งหมดกบัผลการทดสอบ 2 ดา้น ทางดา้นการรับรู้ใน
การยอมรับในระบบเทคโนโลยี และ ดา้นความพึงพอใจในการยอมรับระบบเทคโนโลยี พบว่า
ปัจจยัต่าง ๆ ทางดา้นการรับรู้ และความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้
เสียภาษี (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ในปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่
แบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนยัส าคญั 

ค าส าคญั  :  การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี,  การรับรูก้ารใชเ้ทคโนโลยี, ความพึงพอใจการใช ้

      เทคโนโลย ี
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to investigate the factors of acceptance on the technology 
in the system of tax filing and payment by mean of internet  (Individual tax and Corporation tax) 
of the taxpayers in the Revenue Department, Area 8 Bangkok (Lat Phrao Branch, and Bang Khen 
Branch) and the taxpayer in the Revenue Department, Area 25, Bangkok (Bang Phlat Branch, and 
Taling- Chan Branch). Questionnaire survey responded by 393 taxpayers (Individual tax and 
Corporation tax) was used.  Quantitative data was analyzed by descriptive statistics with 
frequency, percentage, standard deviation, and linear regression analysis. 

 The results of the study revealed that most of the samples were female, aged between 36-
40 years old, Buddhists, possessed a Bachelor’s degree, worked as a private company employee 
with the staff position, received an average monthly income of 20,001-30,000 baht. The types of 
income taxpayers were both Individual tax and Corporation tax. Findings of two-sided testing on 
the recognition the technology acceptance and the satisfaction revealed that various factors in 
their recognition and satisfaction was significantly related to the personal factors of taxpayers 
(Individual tax and Corporation tax).  

Keywords: technology Acceptance, Recognition to technology, Satisfaction in using technology 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้งานศึกษาการวจิยั ฉบบัน้ีส าเร็จไดแ้บบสมบูรณ์ โดยไดร้ับความกรุณา และ
ไดร้ับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดยีิ่ง จากท่าน ผศ.ดร.ศิริเดช  ค าสุพรหม อาจารยท์ี่ปรึกษา ทีก่รุณา
ให้ค าปรึกษา ค  าแนะน าในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และเสนอวิธีในการท าวิจยั เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกบั ปัจจยัเพื่อท าการเสนอที่ถูกตอ้ง รวมไปถึงให้ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด เพื่อให้
การคน้ควา้อิสระ ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
และขอจารึกพระคุณน้ีไวใ้นความทรงจ าในการท าวิจยัว่ามีความส าเร็จ ในครั้ งน้ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยความ
กรุณาจากท่านอาจารยท่ี์ช่วยเหลือ และคอยช้ีแนะเป็นอย่างดี ตลอดท่านอาจารยท์กุท่านทีไ่ด้
ช่วยเหลือและคอยช้ีแนะเพ่ิมเติม และขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบดว้ย ผศ.ดร.พนัธนนัท ์ เพชรเชิดชู และผศ.ดร.ดารณี เอ้ือชนะจิต ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าใน
การแกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และเสนอขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมีส่วนท าให้งานวิจยัเล่มน้ีจาก
การตั้งใจในการท าวจิยัของผูท้ าวจิยั ให้มีคุณค่า และคุณประโยชน์มากทวีคณูยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยใ์นหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิตทุกๆ ท่าน ที่ไดป้ระสิทธ์ิ 
ประสาทวิชาความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงอาจารยพ์ิเศษคุณวฒุิ ที่มาท าการประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ จากประสบการณ์จริง ในการท างาน เพื่อให้ทางผูว้ิจยัไดน้ าไปประยกุต ์ และน าวิธีการจาก
การศึกษาไปใชใ้นการท างาน และการด าเนินชิวิต รวมถึงการประกอบวิชาชีพในการท างานและการ
ด าเนินชีวติไดจ้ริง ผูว้ิจยัมีความรู้สึกซาบซ้ืงท่ีไดร้ับค าปรึกษา ไดร้ับความช่วยเหลือ และวิธีการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้ จากท่านคณาจารยท์กุ ๆ ท่าน จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมาก 
จากใจของผูว้จิยัในครั้ งน้ีอย่างท่ีสุด 

ขอกราบขอบพระคณุ เจา้หนา้ท่ีทุกท่านในกรมสรรพากรเขตพ้ืนท่ี 8 และกรมสรรพากรเขต
พ้ืนท่ี 25 จงัหวดักรุงเทพมหานครที่ให้ความอนุเคราะห์เพือ่ให้ทางผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถาม
กบัผูเ้สียภาษี เพ่ือมาท างานวิจยัในครั้ งน้ี และขอขอบคุณผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม
ท่ีมีส่วนช่วยให้งานวจิยัฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยด ี

ทั้งน้ีคุณค่าของงานวิจยั และประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาในครั้ งน้ี และประโยชน์ใด ๆ 
ท่ีอาจมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชากตเวทิตาแด่บิดา มารดา ที่ให้ก าเนิด 
และรักษาเล้ียงดู ให้การศึกษา รวมไปถึงครอบครัวท่ีให้ความช่วยเหลือค าปรึกษาตลอดครูบา
อาจารย ์และผูเ้ขียนหนงัสือและบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ ทฤษฎี การปฎิบตัิ กบัผูว้จิยัในครั้ งน้ี ท า
ให้การวิจยัในครั้ งน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี และเป็นตวัอย่างการศกึษาส าหรับผูท้ี่สนใจต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์    (e-Government)   จากวิสัยทศัน์สู่การปฎิบตัิ เป็นเร่ืองท่ีทา้ 

ทายรัฐบาลทัว่โลกหากท าส าเร็จ จะเป็นการสร้างมิติใหม่ของหน่วยงานของรัฐในลกัษณะ ท่ีเดียว 
ทนัใด ทัว่ไทย ทุกเวลา ซ่ึงกค็ือการให้ประชาชนไดพ้อใจกบับริการของภาครัฐดว้ยการเสียเวลานอ้ย
ท่ีสุด ใชเ้วลากบัการบริการนอ้ยท่ีสุด ส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด ร าคาญนอ้ยท่ีสุดให้สังคมมีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างใกลชิ้ด เอกชนสามารถคา้ขายกบัรัฐคล่องขึ้น ค่าใชจ้่ายใน
การประกอบการลดลง และยงัเพ่ิมความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐมากขึ้น ประการส าคญัก็
คือ ประชาชนจะตอ้งให้ความสนใจกบัการพฒันาและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(สวทช. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) ทางกรมสรรพากรจึงสนบัสนุนในเร่ืองนโยบาย e-Government ใน
เร่ืองของวตัถุประสงคข์องการให้บริการยืน่แบบฯ และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ในการเพื่อพฒันา
ระบบจดัเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูเ้สียภาษี เพ่ิมคณุภาพและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล ให้บริการท่ีดีมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากลดขั้นตอนยื่นแบบฯ และช าระภาษี และลด
ตน้ทุนทั้งดา้นผูเ้สียภาษีและกรมสรรพากร  (ส านกับริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านกังาน
กรมสรรพากร) เป็นระบบการยืน่แบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัสูงในดา้นความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ประหยดัเวลาเดินทางลดตน้ทุนกระดาษ เกิดการผิดพลาดนอ้ยในการ
ค านวณประสบผลส าเร็จ และไดร้ับการยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการเป็นอย่างมาก (ปรัชญนนัท ์ นิลสุข, 
2550) อย่างไรก็ตาม การพฒันาระบบ e-Government (Revenue) รองรับการยื่นแบบและช าระเงิน
ภาษีเงินไดผ่้านทางอินเทอร์เน็ตนั้น รัฐบาลตอ้งเสียงบประมาณไปมาก และงบประมาณท่ีเสียไปก็
คือเงินภาษขีองประชาชนทีจ่่ายให้แก่ภาครัฐนัน่เอง ดงันั้น ประชาชนจึงควรท่ีจะไดร้ับประโยชน์
จากระบบการยืน่แบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมากทีสุ่ด      แต่ในปัจจุบนัน้ียงัมีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการที่ท าให้ประชาชนและผูป้ระกอบการบางส่วนเลือกที่จะไม่ใชบ้ริการ  ทั้งท่ี
การยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมีขอ้ดี และขอ้ไดเ้สียกว่าการยื่นแบบทางอ่ืนหลาย
ประการจึงเป็นเหตุ และผลที่ตอ้งการศึกษาถึงปัญหา และตอ้งการศึกษาว่าผูป้ระกอบการ กบั
ประชาชนที่ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจ และปัจจยัอะไรที่ท าให้มีผลต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่
กรมสรรพากรไดล้งทุนพฒันาและจดัท าขึ้น รวมไปถึงปัจจยัที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจ ปัญหาและ
อุปสรรคในการใชบ้ริการ ทางอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น และท าให้การใชบ้ริการ ผ่านระบบสามารถ
ตอบ ในส่ิงท่ีผูป้ระกอบการและประชาชนในเร่ืองแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างมากที่สุด และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และภาษขีองผูป้ระกอบการ และ
ประชาชนให้ถูกวตัถุประสงคม์ากที่สุด  
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ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาอยู่ในความรับผิดชอบ ของสรรพากรพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพฯ 
กระทรวงการคลงั มีหนา้ท่ีให้บริการจดัเก็บภาษีของผูม้ีเงินไดใ้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ตาม
ประมาณการในแต่ละปีพร้อมจดัเก็บภาษีตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นธรรม ในแต่ละปีมี
ผูป้ระกอบการทั้งบุคคลธรรมดา องคก์รธุรกจิ และหน่วยงานรัฐบาล ไดย้ื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีทั้งสองช่องทาง ไดแ้ก่ ยื่นดว้ยตนเองท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาและกรมสรรพากรพ้ืนท่ี หรือ
ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในแต่ละปี สรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา มิใช่เพียงจดัเก็บภาษีให้ไดต้ามเป้าหมายการจดัเกบ็เท่านั้น แต่ตอ้งมีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนตาม
นโยบาย e – Revenue ในการรณรงคย์ื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ให้มากขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี และไดส่้งผลรายงานให้ทางสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพ ให้ทางกรมสรรพากร
ทราบเป็นประจ า เพื่อให้ไดต้ามจ านวนทีก่  าหนด ดว้ยวิธีการสร้างความเขา้ใจ ให้ขอ้มูลข่าวสาร แจก
เอกสารของกรมสรรพากร เพ่ือเพ่ิมความรู้มากขึ้น และเป็นประโยชนต์่อผูป้ระกอบการในการยื่น
แบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ตลอดจน ช้ีแจงขั้นตอนท่ีง่ายไม่ซับซ้อนและ
สะดวกที่สุด อาทิเช่น สอนวิธีการยื่น แบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตให้กบัผูป้ระกอบการที่ยงัไม่เคยยื่น 
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความรู ้ แลว้ให้บุคคลเหล่านั้นน าขอ้มูลไปเผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงานหรือ
แนะน าคนใกลชิ้ด ส่วนองคก์รหรือบริษทัไดม้ีส านกังานบญัชีประจ า เป็นผูร้ับจา้งท าบญัชีส่วนใหญ่
แลว้ยื่นทางอินเทอร์เน็ตแต่ยงัมีบางองคก์รธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลที่ยงัยื่นดว้ยตนเองท่ีส านกังาน
พ้ืนท่ีสาขา ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีไดแ้นะน า และขอความร่วมมือให้ยื่นทางอินเทอร์เน็ตเพราะสามารถขยาย
ระยะเวลาในการด าเนินการไดอี้ก 8 วนัปัญหาท่ีพบในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา คือ กลุ่มประเภทภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีนิติ
บุคคล ถึงแมเ้จา้หนา้ท่ีพยายามรณรงคแ์ละขอความร่วมมือไปยงัผูป้ระกอบการทุกรายที่มีเงินได้ 40 
(1) – 40 (8) ทั้งผูป้ระกอบการ ร้านคา้ หรือผูมี้เงินไดจ้ากเงินเดือนและค่าตอบแทน หรือผูมี้เงินได้
ตามประมวลรษัฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2481 เร่ิมใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2481 (สุเทพ พงษพ์ิทกัษ,์ 2555) แต่การให้ความร่วมมือยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มบุคคลนั้น ไม่ถึงร้อยละ 50 ในแต่ละปี ภาษี เมื่อเทียบกบัจ านวนประชากรผูม้ี
เงินและบริษทั นิติบุคคลไดใ้นกรมสรรพากรพ้ืนท่ี จึงท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ของกรมสรรพากรได ้ ในฐานะที่ผูว้ิจยัเป็นผูเ้สียภาษีในนามบุคคลธรรมดาและในนามนิติบุคคล จึง
มีความสนใจที่จะด าเนินการวจิยัเร่ือง ปัจจยัและการยอมรบัในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แบบ
แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) เพื่อจะไดน้ า
ผลการวิจยัที่ไดไ้ปพฒันาระบบการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีบคุคลธรรมดาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้นกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรท ำวิจัยศึกษำ 
ปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีใน ระบบของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและการ

ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบคุคล) ในกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

1.  เพื่อศึกษาทางดา้นการรับรู้    และการเขา้ใจรวมไปถึงความพึงพอใจทางดา้นต่างๆ 
กบัส่วนของปัจจยัส่วนบคุคลของผูเ้สียภาษี ที่มีผลการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีและการการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบคุคล) 

               2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลผูเ้สียภาษี     ในการยอมรับในเทค 
โนโลยีระบบของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามา
ประยุกตใ์นการส่งเสริมให้ผูเ้สียภาษีเลือกใช ้ และยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แบบ
แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 
1.3  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัย 

1.  ตอ้งการให้ประโยชนก์บัทางกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการ
ขอความรับความร่วมมือจากผูป้ระกอบการและผูเ้สียภาษ ี ในการยื่นแบบ และอาจจะน าไปสู่
กระบวนการแกไ้ขในภาครัฐในการแกไ้ขในส่ิงท่ีไดร้ับจากการท าวจิยัในครั้ งน้ี 

2. ทราบปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีบคุคล
ธรรมดาและบริษทันิติบุคคลผ่าน     ระบบอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินไดใ้นเขตของกรมสรรพากรพ้ืนท่ี 
สาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

3. ไดข้อ้มูลในการพฒันาการใชร้ะบบยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ของผูม้ีเงินไดแ้ละบริษทั ห้างฯ ร้านฯ ซ่ึงสามารถ
น ามาใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิให้กบักรมสรรพากรที่อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบการดูแลของกรมสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นการกระตุน้
ให้เกิดการยอมรับดา้นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้สียภาษ ี

1.4  สมมติฐำนกำรท ำวิจัย 
ปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม การใชบ้ริการที่มีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยื่นแบบ

แสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินไดแ้ละบริษทั ห้างฯ ร้านฯ ในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจมีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยื่นแบบแสดงรายการ และ
ช าระภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงิน
ไดใ้นเขตของกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ การใชง้านมีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินไดใ้น
กรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นอายุ เพศ มีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินไดใ้นเขต
พ้ืนท่ีของกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1.5  ขอบเขตของกำรท ำวิจัย 

1. งานวิจยัครั้ งน้ีมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของผูม้ีเงินไดใ้นเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษางานวิจยัครั้ งน้ีก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเฉพาะเขตกรมสรรพากร
พ้ืนท่ีเขตบางเขน ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แขวงสายไหม, แขวงท่าแร้ง, แขวงออเงิน, แขวง
คลองถนน, แขวงอนุสาวรีย ์ และเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีเขตบางกอกนอ้ย ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ขว.บา้นช่างหล่อ, ขว.อรุณอมัรินทร์, ขว.บางขนุศรี, ขว.บางขุนนนท,์  ขว.ศริริาช 

3. ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษางานวิจยัครั้ งน้ีก าหนดขอบเขตประชากรของผูมี้เงินได้
บุคคลธรรมดาและบริษทั ห้างฯ ร้านฯ ที่เป็นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เฉพาะเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาเขตบางเขน และเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1.6  ตัวแปรของกำรวิจัย 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้กก่ารรับรู้และความเขา้ใจในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีในระบบการยื่นแบบ 
แสดงรายการภาษีและช าระภาษี  และความพึงพอใจ  ในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีในระบบการยื่น 
แบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษ ี

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   ปัจจยัส่วนบคุคลผูเ้สียภาษีในการรับรู้ และความพึงพอใจในการยอม 
รับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  
1.7. ระยะเวลำในกำรศึกษำ เดือนพฤษภำคม 2563 – เดือนมิถุนำยน 2563  
1.8  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ปัจจยั หมายถึง ปัจจยัดา้นบคุคล เพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง งาน 
และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของกรมสรรพากร 
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2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ หมายถึง ระบบ e – Government Service เป็นระบบการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ประสบผลส าเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากการใชบ้ริการเป็นระบบ
เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงเพื่อส่ือสารไดท้ัว่ถึงทุกมุมโลก โดยให้ความส าคญัในการยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีเงินไดผ่้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยขั้นตอนท่ีง่ายต่อการใชง้าน 

3. ผูม้ีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและเงินไดนิ้ติบคุคล หมายถึง 
3.1 ผูท้ี่มีเงินไดพ้ึงประเมิน  และรวมไปถึงบริษทั ห้างฯ ร้านฯทุกประเภทในปีภาษ ี

ที่ผ่านมาท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยและอาศยัอยู่ในประเทศไทย ไม่ต ่ากว่า 180 วนั 
ของผูมี้เงินไดข้องเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเขตบางเขน และพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย 
และบุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดป้ระเภทที่ 1 (40 (1)) มีรายไดจ้ากจา้งค่าแรงงาน เงินเดือน
ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั บ านาญ บ าเหน็จ และยงัมีรายไดน้อกเหนือจากประเภทท่ี 1 เช่น 
รายไดจ้ากต าแหน่งโดยหนา้ท่ี หรือรายไดท้ี่มาจากประกอบกิจการ ร้านคา้ ธุรกิจ พาณิชย์
ของผูมี้เงินได ้และภาษจีากเงินไดนิ้ติบุคคลในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีบางเขน 

3.2 ผูม้ีเงินไดย้ื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีบคุคลธรรมดา    ภ.ง.ด. 94       
และ  

ภ.ง.ด. 90 และภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ช าระภาษีนิติบคุคล ภงด.50 และภงด. 51 ของผูม้ีเงินได้
ในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางเขน 

4. แบบแสดงรายการ หมายถึง     ผูม้ีเงินไดบ้คุคลธรรมดา    และนิติบุคคลที่มีรายไดเ้กิดขึ้น  
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม ของปี ท่ีผ่านมา อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 1) บุคคล
ธรรมดา2) ผูถึ้งแก่ความตาย ระหว่างปี ภาษี และ 3) กองมรดกที่ยงัไม่ไดแ้บ่งของผูม้ีเงินไดแ้ละ
บริษทัฯ ห้างฯ ร้านฯในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเขตบางเขน และเขตกรมสรรพากรพ้ืนที่
บางกอกนอ้ย 

5. การยอมรับ หมายถึง เกิดความรับรู้ความเขา้ใจว่ามีประโยชน์ง่ายต่อการใชง้าน และมี 
ความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีในการยืน่แบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินได้
ในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

6. ความพึงพอใจ หมายถึง เกิดจากความรู้สึกเมื่อไดใ้ชเ้ทคโนโลยีในการยืน่แบบแสดง 
รายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินไดใ้นเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการท าวจิยัการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี ระบบ 
ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้นเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจยั  

7.  ผูว้ิจยัไดศ้กึษาตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ปัจจยัที่มีอิทธิพล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ ใน 
การยอมรับในเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็น การรับรู้การสมคัร การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
การรับรู้คุณภาพ การรับรู้ความเช่ือถือ การรับรู้ประสิทธิภาพ การรับรู้ระยะเวลา การรับรู้ความ
ถูกตอ้ง การรับรู้ความสะดวกและรวดเร็ว และการรับรูก้ารช าระ กบั ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ โดย
แบง่เป็น ความพึงพอใจในการเขา้ระบบ ความพึงพอใจเมื่อใชร้ะบบ ความพึงพอใจดา้น
ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจดา้นประโยชน์ ความพึงพอใจความง่ายของระบบ ความพึงพอใจความ
ถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ ความพึงพอใจประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย ความพึงพอใจทางดา้นรู
แปบบของระบบฯ และความพึงพอใจในความปลอดภยัของระบบ ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัทางดา้น
บุคคลในการยอมรับการใชร้ะบบยืน่แบบแสดงรายการ และช าระภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาและภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เนต็(ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล) 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษางานวิจัย  
 

          เร่ือง ปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการ
ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการท า
วิจยัครั้ งน้ี ดงัน้ี 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในระบบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี และช าระภาษ ี  

• การรับรู้ในการสมคัร 
• การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
• ความง่ายในการใชง้าน 
• ความคาดหวงัในการใชง้าน  
• คุณภาพของการบริการการให้ขอ้มูล     
• ดา้นความปลอดภยัและความเช่ือถือ

ไวว้างใจ 
• การคาดหวงัถึงประสิทธิภาพของการ

ใชง้าน 
• การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล    
• ความสะดวกและความรวดเร็วเพื่อเขา้

ท างาน 
• การรับรู้ถึงระบบในดา้นการจ่ายช าระ 

และการขอเอกสารส าคญัจากระบบฯ     
 

ปัจจัยความพึงพอใจ และความเข้าใจในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีในระบบการยื่น แบบแสดง
รายการภาษี และช าระภาษ ี

• การใชร้ะบบฯ ในครั้ งแรก 
• ระยะเวลาท่ีก าหนด 
• ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านของ

การให้บริการและการใช้งานบริการของ
เทคโนโลยีระบบของการยื่นแบบและการช าระ
ภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  

•  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เสียภาษี 
• ระบบการยืน่แบบแสดง

รายการภาษีประเภท  
                -  ภาษีบคุคลธรรมดา 
               -  ภาษนิีติบุคคล 
                     -     ระบบการช าระภาษีและขอคืน
ภาษ ี  
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1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1.1 ประวตักิารเสียภาษ ี

1.2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลผ่าน
ระบบฯ 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB). 
3. แนวคิดและทฤษฎกีารยอมรับนวตักรรม (Technology Acceptance Model: TAM) 
4. ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical Theory) 
5. ทฤษฎีและแนวความคิดดั้งเดิมแบบสมยัใหม่ (Neo – Classical Theory of Organization)  
6. ทฤษฎแีละแนวความคิดแบบสมยัปัจจุบนั (Modern Theory of Organization) 
7. ทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี (UTAUT) 
8. แนวความคิดเกี่ยวกบัการรับรู้ตามระดบัต ่าไปสู่ระดบัสูงขึ้นไปของบุคคล 
 (Bloom et al.1956(อา้งถึงใน อกัษร สวสัดี, 2542, หนา้ 26-28) 
9. แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งเทคโนโลยีสารสนเทศ  
10. รูปแบบการบูรณาการ TPB และ TAM 

ระบบฯ 
• ดา้นประโยชน์ของการใชง้านของ

ระบบฯความพึงพอใจในการรับรู้ และ
ความเขา้ใจถึงวิธีการใชง้านของระบบฯ 

• ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 
• การให้บริการขอ้มูลกบัการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อใชง้านระบบฯ 
• ดา้นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อ

ใชง้านของระบบฯ 
• ดา้นรูปแบบและวิธีการใชง้านของ

ระบบฯ 
• ความมัน่ใจในความปลอดภยัของ

ขอ้มูล 
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11. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
 

1.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

การจดัเก็บภาษีอากรในสมยัรัชกาลที่ 7 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2468 - ปัจจุบนั) 
(หนงัสือที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร 2 กนัยายน 2540) 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป และ
บริษทั ห้างฯ ร้านฯ ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือจากหน่วยภาษีที่มีลกัษณะพิเศษตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และมีรายไดเ้กดิขึ้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยปกตจิดัเก็บเป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดขึ้นในปี ผูม้ี
รายไดม้ีหนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีทีก่  าหนดภายใน เดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูม้ีเงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงัก าหนดให้ยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีช่วงคร่ึงปี ส าหรับรายไดท่ี้เกิดขึ้นจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระ
ภาษีที่ตอ้งช าระและเงินไดบ้างกรณี กฎหมายก าหนดให้ผูจ้า่ยท าหนา้ท่ีหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงนิไดท้ี่
จ่ายบางส่วน เพ่ือให้มีการทยอยช าระภาษขีณะที่มีเงนิไดเ้กดิขึ้นอีกดว้ย 

เกณฑก์ารค านวณภาษ ี

เน่ืองจากผูม้ีเงินไดป้ระกอบอาชีพแตกต่างกนั มีความยากงา่ยหรือตน้ทุนที่แตกต่างกนั เพื่อ
ความเป็นธรรมในกฎหมาย จึงไดแ้บ่งลกัษณะเงินได ้ (พงึประเมิน) ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อก าหนดวิธีค  านวณภาษีให้เกิดความเป็นธรรมมากท่ีสุด ดงัน้ี 

เงินไดป้ระเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ีย
เล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ เป็นตน้ 

เงินไดป้ระเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานที่ท าหรือจากการรับ
ท างานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาท่ีได ้ เน่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานที่
ท า หรือจากการรับท างานให้นั้น เป็นตน้ 

เงินไดป้ระเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืนเงินปี หรือเงินได้
ที่มีลกัษณะเป็นเงินรายปี อนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอย่างอ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 

เงินไดป้ระเภทท่ี 4 ไดแ้ก่ ดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร เงินลดทุนเงินเพ่ิมทุน 
ผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการโอนหุ้น เป็นตน้ 
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 เงินไดป้ระเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการให้เช่าทรัพยสิ์น เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้
เน่ืองจากการให้เช่าทรัพยสิ์น การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผูข้าย
ไดร้ับคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือประโยชน์ท่ีไดร้ับไวแ้ลว้ 

เงินไดป้ระเภทที ่ 6 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือวชิากฎหมายการประกอบโรคศิลป์ 
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืนซ่ึงจะไดม้ีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดชนิดไว ้

เงินไดป้ระเภทท่ี 7 ไดแ้ก่ เงนิไดจ้ากการรับเหมาที่ผูร้ับเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหา
สัมภาระในส่วนส าคญั นอกเหนือจากเคร่ืองมือ 

เงินไดป้ระเภทท่ี 8 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการธุรกจิ การพาณิชย ์ การเกษตรการอุตสาหกรรม 
การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย ์ หรือการอ่ืนนอกจากที่ระบุไวใ้นประเภทที่ 1ถึงประเภทที่ 7 
แลว้ และรวมไปถึงการขายสินคา้ออนไลน์ (กรมสรรพากร, 2019) 

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมี 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 “ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคร่ึงปี ” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการ
เงินไดเ้ฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5, 6, 7 หรือ 8 ท่ีไดร้ับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายนไม่ว่าจะมีเงนิไดป้ระเภทอ่ืนรวมอยูด่ว้ยหรือไมก่็ตาม โดยยืน่ภายในเดือนกนัยายนของปี 
ภาษีนั้นและภาษีท่ีเสียน้ีนั้น ไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีส้ินปี ไดร้ะยะท่ี 2 “ภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปี ” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินไดพ้ึงประเมินที่ไดร้ับ
แลว้ในระหว่างปีภาษี โดยยืน่ภายในเดือนมนีาคมและเดือนพฤษภาคมของปีถดัไปการยื่นแบบ
แสดงรายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

วตัถุประสงคข์องการให้บริการยื่นแบบฯ และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต คืออะไร 
1.  เพื่อพฒันาระบบจดัเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูเ้สียภาษี นอกเหนือจากยื่นแบบฯ ดว้ยกระดาษ 
3. เพ่ิมคุณภาพและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
4. ให้บริการท่ีดีมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากลดขั้นตอนยื่นแบบฯ และช าระภาษ ี
5. ลดตน้ทุนท้ิงดา้นผูเ้สียภาษี และกรมสรรพากร 
6. สนบัสนุนนโยบาย E-Government 

ประโยชน์ที่จะไดร้ับจากใชบ้ริการยื่นแบบฯ และช าระภาษผี่านอินเทอร์เน็ต คืออะไร (ส านกับริหาร
การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (บอ.) ปรับปรุงล่าสุด 6 มกราคม 2559) 
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1.  กรมสรรพากรไม่คดิค่าใชจ้่ายในการสมคัรการใชบ้ริการยืน่แบบฯ กรณีที่ยื่นแบบฯ แลว้มี
เงินภาษีตอ้งช าระ หน่วยรับช าระภาษี และชอ่งทางช าระภาษีมีให้เลือกใชอ้ย่างหลากหลาย 
ซ่ึงมีทั้งฟรีและคิดค่าบริการ  

2.  ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน เวลา และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปยื่นแบบฯ 
และช าระภาษีท่ีส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 

3.  ผูใ้ชบ้ริการไดร้ับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลา ยื่นแบบฯ และช าระภาษี ออกไปอีก 8 วนั นบัแต่
วนัพน้ก าหนดเวลายื่นแบบ แสดงรายการภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ค าช้ีแจงกรมสรรพากร เร่ือง การขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการภาษ ี
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบบัท่ี 3) 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดอ้าศยัอ านาจตามมาตรา 3 อฏัฐ วรรค
สอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี การช าระ
ภาษีและการน าส่งภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคล ภาษีเงินไดหั้ก ณ ที่
จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกจิเฉพาะ ผ่านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 
วนั นบัแตว่นัพน้ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่ กฎหมายก าหนดโดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีลดการใชก้ระดาษเพื่อ สนบัสนุนโครงการร่วม
ชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) 
อนัเป็นการปลุกจิตส านึกให้ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีมีส่วนร่วมกบัสังคมในการลดภาวะโลก
ร้อน ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษตีามประมวลรัษฎากรที่ก าหนดให้ยื่น
รายการภาษีตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 และจะส้ินสุดโครงการในวนัท่ี 31 มกราคม 
2558 นั้น 

เพื่อให้โครงการดงักล่าวด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
จึงไดข้ยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช าระภาษ ีและการน าส่งภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดหั้ก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วนั นบัแตว่นัพน้
ก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษตีามท่ีกฎหมายก าหนดตามมาตรา 3 อฏัฐ วรรค
สอง แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวล
รัษฎากรที่ก าหนดให้ยื่นรายการระหว่างวนัที ่ 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัที ่ 31 มกราคม 
2560 ซ่ึงเป็นการขยายก าหนดเวลาออกไปอีก 2 ปีต่อเน่ืองจากเดิม ตามค าช้ีแจง
กรมสรรพากร เร่ือง การขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 และค าช้ีแจงกรมสรรพากร เร่ือง 
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การขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 (ส านกักฎหมาย กรมสรรพากร 14 มกาคม 
2558) 

4.  บริการยื่นแบบฯ ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา เปิดบริการ 24 ช.ม. ของทุกวนั ไม่เวน้
วนัหยุดราชการ ส าหรับ บริการยืน่แบบฯ ประเภทอ่ืน ๆ เปิดบริการระหว่าง 6.00-22.00 น. 
ของทุกวนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการ ทั้งน้ีตอ้งอยุ่ในระหว่างช่วงก าหนดเวลายื่นแบบฯ 
ประเภทนั้นๆ  และถา้วนัสุดทา้ยของก าหนดเวลายื่นแบบฯ ตรงกบัวนัหยุดราชการ จะมี
สิทธิยื่นแบบฯ ในวนัท าการถดัไปไดอี้ก 1 วนั 

5.  มีโปรแกรมท่ีจะช่วยตรวจสอบขอ้มูลขั้นตน้ ตามท่ีกรอกไวใ้นแบบฯ และหากพบขอ้มูลท่ี
ผิดพลาดในบางกรณีระบบจะส่งรายการเตือนเพื่อให้แกไ้ขไดใ้นทนัที 

6.  เพ่ือความมัน่ใจว่ากรมสรรพากรไดร้ับแบบฯ และเงินภาษีที่ท่านช าระแลว้ จะมีหลกัฐาน
ยืนยนัใน 3 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 ยืนยนัตอบรับทนัทีเมื่อท ารายการยื่นแบบฯ ส าเร็จ 
ระดบัท่ี 2 ยืนยนัการรับแบบฯ ทางจดหมายอิเล็กทอรนิกส์ (อีเมลล)์ ในวนัถดัไป 

ระดบัท่ี 3 ยนืยนัการรับช าระภาษดีว้ยใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถพิมพไ์ด้
ดว้ยตนเองทางเวบ็ไซตโ์ดยเขา้สู่ระบบพิมพใ์บเสร็จรับเงิน แลว้ป้อน หมายเลขผูใ้ช ้
และ รหัสผ่าน ที่ใชย้ื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เนต็ กรณียืน่แบบฯ แลว้มีเงินภาษีตอ้งช าระ 
พิมพใ์บเสร็จรับเงินได ้ถดัจากวนัที่ช าระภาษีแลว้ประมาณ 2 วนัท าการ 
7. ไดร้ับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น เน่ืองจากลดขั้นตอน อาทิ การบนัทึกขอ้มูล และการ
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล 

 

1. ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการผ่านภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

1) เขา้เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th 
2) เลือกรายการบริการยืน่แบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

3) เลือกรายการบริการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด.51 หรือ ภ.ง.ด. 50 
แลว้แต่กรณีประเภทภาษีเงินได ้

4) ถา้เขา้สู่การใชบ้ริการครั้ งแรก ให้เลือกรายการลงทะเบียนก่อน เม่ือไดล้งทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านบนหนา้จอ แต่ถา้เป็นนิติบคุคลท าการขอ
รหัสผ่านกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีขึ้นกบัพ้ืนท่ีของนิติบุคคลนั้น 

5) เขา้ระบบโดยบนัทกึหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน 
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6) ป้อนรายการขอ้มูล ไดแ้ก่ รายการเงนิได ้ค่าลดหย่อนเงินไดท้ี่ไดร้ับยกเวน้ภาษีหัก ณ ที่
จ่าย ฯลฯ แลว้ คลิก “ตกลง” เพือ่ยืนยนัการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษ ี

7) เม่ือไดต้รวจสอบรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกและส่ังให้ระบบค านวณภาษีแลว้กรณีไม่มีภาษี
ตอ้งช าระโปรแกรมจะแจง้ผลการรับแบบและหมายเลขอา้งอิง เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี กรมสรรพากรจึงจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามท่ีอยู่ที่ไดล้งทะเบียนไว ้ และ
สามารถส่ังพิมพไ์ดห้ลงัจากท่ีช าระเงินไปแลว้  1 วนัท าการ ตามล าดบั 

กรณีมภีาษตีอ้งช าระ หากเลือกวิธีช าระภาษีผ่าน e – Payment ให้ระบุธนาคารที่ท่านใช้
บริการอยู่ และด าเนินการตามขั้นตอนของธนาคารนั้น หากเลือกวิธีช าระภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ระบบจะแจง้เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รหัส ควบคุม และจ านวน
ภาษีที่ตอ้งเสีย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน าไปช าระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่อไปเพื่อ
ความสะดวกและถูกตอ้ง โปรดส่ังพิมพห์รือจดขอ้มูลดงักล่าวไวด้ว้ย และหากเลือกวิธีช าระภาษี ณ 
เคาน์เตอร์ ไปรษณียอ์ตัโนมตัิ (Pay at Post) ระบบจะแจง้รายการขอ้มูลตามท่ีลูกคา้ไดล้งทะเบียนที่
อยู่ไว ้2 ขั้นตอนการช าระภาษ ี

เมื่อไดท้ ารายการยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ผ่านอินเทอร์เน็ต
เรียบร้อยแลว้และเป็นกรณีที่มีภาษตีอ้งช าระ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระภาษี ทั้งจ านวนในวนัใดก็ได้
ภายในก าหนดเวลายื่นแบบ โดยมีทางเลือกในการช าระภาษีวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 

2.1 การช าระภาษีผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์โดยวิธีการช าระภาษีผ่าน  
e – Payment เป็นระบบการช าระเงินพร้อมกบัการยื่นรายการขอ้มูลตามแบบฯ 

2.1.1 ผูใ้ชบ้ริการตอ้งท าความตกลงกบัธนาคารไวแ้ลว้ 
2.1.2 เลือกธนาคารท่ีตอ้งการส่ังโอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือช าระภาษ ี

2.1.3 ท ารายการโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคาร 
2.1.4 เมื่อท ารายการโดยครบถว้นแลว้โปรแกรมจะแจง้ หมายเลขอา้งอิงการยื่น

แบบฯ และช าระภาษีให้ 

2.1.5 กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ที่แสดง
ในแบบให้โดยเร็วและสามารถส่ังพิมพไ์ดจ้ากในระบบของกรมสรรพากร 
2.2 การช าระภาษีผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชยโ์ดยการช าระวิธีอ่ืน 

2.2.1 เลือกบริการช าระภาษ ี

2.2.2 ป้อนขอ้มูลหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รหัสควบคุม และจ านวนภาษีตอ้ง
ช าระที่ไดจ้ากโปรแกรมการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต 
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2.2.3 หากขอ้มูลตามท่ีอยู่ผูป้ระกอบการที่ลงทะเบียนไว ้ ถูกตอ้งธนาคารจะโอน
เงินจากบญัชีเงินฝากของท่านเขา้บญัชีกรมสรรพากรเพ่ือช าระภาษี 

2.2.4 กรมสรรพากร จะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ได้
ลงทะเบียนไวใ้นแบบฯ ให้โดยเร็ว  
กรณีช าระผ่านเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Tailor Machine: ATM) ตอ้งเป็นเคร่ือง

ของธนาคารผูอ้อกบตัรเท่านั้น 

2.3 การช าระเงินทางไปรษณีย ์ Pay at Post ให้น ารายการขอ้มูลที่ไดร้ับจากระบบ
ไดแ้ก่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รหัสควบคุม จ านวนเงินภาษี ไปช าระเงินภาษีอากรได ้
ณ ท่ีท าการไปรษณียท์ัว่ประเทศ กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ที่ไดล้งทะเบียนไวใ้ห้โดยเร็ว 

3. เงื่อนไขการใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 และภ.ง.ด. 90 
และ ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 

1) เป็นบริการยื่น ภ.ง.ด. 91 ส าหรับผูม้ีเงินไดจ้ากการจา้งแรงงานประเภทเดียวเป็นบริการ
ยื่นแบบ    ภ.ง.ด. 90 ส าหรับผูมี้เงินไดก้รณีทัว่ไป และภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 ของนิติบคุคลที่มีเงิน
ได ้

2) เป็นผูม้ีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรและมีเลขประจ าตวัประชาชน (กรณีมีสัญชาตไิทย) 
3) เป็นแบบแสดงรายการภาษีทีไ่ม่ไดข้อคืนภาษ ี

4) เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีตลอด 24 ชัว่โมงของทุกวนัเวน้วนัท่ี 31 
มีนาคม จะปิดการให้บริการ เวลา 22.00 น. 

5) เป็นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลาและช าระภาษีทั้งจ านวนในคราว
เดียวเท่านั้น 

6) กรณีช าระผ่านเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Tailor Machine: ATM) ตอ้งเป็น
เคร่ืองของธนาคารผูอ้อกบตัรเท่านั้น 

7) กรณีช าระภาษีผ่าน e – Payment จะตอ้งท าความตกลงกบัธนาคารก่อนหากมิไดช้ าระ
ภาษีภายในก าหนดเวลาจะถือว่าท่านยงัมิไดย้ื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ส าหรับท่านที่มีหนา้ท่ี
ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 และช าระภาษี ณ ส านกังานสรรพากรเขตหรือส านกังาน
สรรพากรอ าเภอ 

4. การผ่อนช าระภาษ ี

ถา้มีภาษีท่ีตอ้งช าระ จ านวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีคร่ึงปี และภาษีส้ินปีผูเ้สียภาษีมี
สิทธิ ขอผ่อนช าระภาษีไดเ้ป็น 3 งวด โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่ม ผูเ้สียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนผนัการ
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ช าระไดท่ี้ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา โดยใชแ้บบ บ.ช. 35 จ านวน 1 ชุด 3 แผ่นขอ้ความ
เหมือนกนั ดงัน้ี 

งวดที่ 1 ช าระพร้อมกบัการยืน่แบบแสดงรายการภายในวนัที่ 30 กนัยายน หรือวนัที่ 31 
มีนาคม 

งวดที่ 2 ช าระภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที่ตอ้งช าระงวดที่ 1 
งวดที่ 3 ช าระภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที่ตอ้งช าระงวดที่ 2 
ถา้ภาษีงวดใดงวดหน่ึงมิไดช้ าระภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผูเ้สียภาษีหมดสิทธ์ิที่จะช าระ

ภาษีเป็นรายงวด และตอ้งเสียเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษี
งวดที่เหลือ 

5. การขอคนืเงินภาษีอากร 
กรณีขอคืนภาษีที่ช าระไวเ้กิน กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีโดยส่งเป็นเช็ค (Cheque) ของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พร้อมกบัหนงัสือแจง้คนืเงินภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาให้ผูข้อคนื
ตามท่ีอยู่ทีร่ะบุในแบบแสดงรายการภาษีทางไปรษณีย ์ ทั้งน้ี กรมสรรพากรมีบริการเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กบัผูเ้สียภาษีที่ประสงคจ์ะขอคนืเงินภาษีที่ช าระไวเ้กินตามแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ตั้งแต่ปี ภาษี พ.ศ. 2558 โดยผูม้ีเงินไดท้ี่ไดร้ับเงินภาษี
คืน สามารถเลือกให้ส่งเช็คคืนภาษีทางไปรษณียด์ว่นพิเศษ (EMS) เสียค่าใชจ้่ายฉบบัละ32 บาท 
โดยจะหักจากเงินภาษีที่ไดร้ับคืน (ตอ้งไดร้ับคืนไมน่อ้ยกว่าค่าบริการฝากส่ง) กรณีขอคืนภาษีที่
ช าระไวเ้กนิ หากมิไดล้งลายมือช่ือแจง้ความประสงคจ์ะขอคืนเงินภาษีที่ช าระไวเ้กินกรมสรรพากร
จะยงัไม่พิจารณาคนืเงินภาษีท่ีช าระไวเ้กินนั้น (กรมสรรพากร, 2559) 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

1. ประหยดัพลงังาน เวลา และค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและช าระภาษีที่
ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 

2. โปรแกรมช่วยตรวจสอบขอ้มูลขั้นตน้ตามท่ีกรอกไวใ้นแบบแสดงรายการหากพบ 
ขอ้มูลที่ผิดพลาดในบางกรณีระบบจะแจง้รายการเตือนให้ทราบทนัท ี

3. ไดร้ับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบ แสดงรายการและช าระภาษีออกไปอีก 8 วนั 
นบัตั้งแต่วนัสุดทา้ยของก าหนดเวลายื่นแบบ ทุกประเภท หมายเหตุ : หากวนัสุดทา้ย
ตรงกบัวนัหยุดราชการ ให้ขยาย เวลาการยืน่แบบ และช าระภาษีออกไปอีก 1 วนั 

4. ไดร้ับสิทธิพิเศษคืนเงินภาษีมูลค่า รวดเร็ว ผูส่้งออกที่ด ี คืนเร็วภายใน 15 วนั
ผูป้ระกอบการขึ้นทะเบียน คนืเร็วภายใน 30 วนั 
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5. เปิดบริการไม่เวน้วนัหยุดราชการบริการยื่นแบบ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภ.ง.ด. 
90/91/94 เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง  ยื่นแบบอ่ืน ๆ ยกเวน้ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
เปิดบริการ 06.00-22.00 น.ของทุกวนั 
บริการช าระภาษ ี

      ช่องทาง E-Payment (Online Real time), ATM บนอินเทอร์เน็ต เปิดบริการ 06.00-
22.00   ของทุกวนั 

ช่องทางอ่ืน  
เวลาเปิดบริการเป็นไปตามเวลาของหน่วยรับช าระภาษ ี

บริการอ่ืน ๆ เปิดบริการ 24 ชัว่โมง 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)  แนวคดิทฤษฎีพฤตกิรรมตาม 
แผน เอจเซน (Ajzen, 1991) เป็นทฤษฎีท่ีเพ่ิมเติมมาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Actions หรือ TRM) ของ เอจเซนและฟิชเบน(Ajzen & Fishbein, 1975) และไดพ้ฒันา
เป็นทฤษฎีทางจิตวทิยาสังคม (Social Psychology) ตั้งแตปี่ ค.ศ. 1985 พบว่า ถา้หากเป็นพฤติกรรม
ที่ยุ่งยากและซับซ้อนเกินความสามารถที่ควบคุมไดท้ฤษฎกีารกระท า อย่างมีเหตุผลอาจไม่เป็นจริง 
ดงันั้น จึงไดเ้พ่ิมตวัแปรการรับรู้ถึงการควบคุม พฤติกรรมในรูปแบบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior: TPB)ชาญวิทย ์ตั้งสุวรรณกลุ (2554) กล่าวถึง  
สาระพ้ืนฐานของทฤษฎีไวว้่า 

พฤติกรรม (Behavior หรือ B) ส่วนมากของบุคคลอยู่ภายใตก้ารควบคุมของเจตนาเชิง
พฤติกรรม หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า เจตนาเชิงพฤติกรรมของเขาท่ีจะท า หรือไม่ท า พฤตกิรรมนั้น ๆ 
สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี TPB เป็นการรับรู้ของบุคคลท่ีสามารถจะท า พฤติกรรมนั้นและเป็นความเช่ือ
ของบุคคลที่มีผลเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม โดยมีความเช่ือ 3 ประการไดแ้ก ่

1. ความเช่ือเกี่ยวกบัพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) บุคคลใดมีพฤติกรรมใน
ทางบวกก็มีแนวโนม้ทางทศันคติท่ีดกี็เกดิเจตนาหรือตั้งใจ แต่ถา้มีพฤติกรรมทางลบ แสดง
ว่ามีทศันคติต่อพฤติกรรมนั้น 

2. ความเช่ือเกี่ยวกบักลุ่มอา้งอิง (Normative Beliefs) ถา้ตวับุคคลนั้นไดร้ับรู้ถึง
พฤติกรรมกลุ่มอา้งอิงท่ีพฤติกรรมสอดคลอ้งย่อมท าให้เกิดแนวโนม้ท าตามดว้ย 

3. ความเช่ือที่สามารถควบคุมได ้ (Control Beliefs) ถา้กลุ่มบุคคลนั้นไดร้ับรู้ถึง
ความเช่ือว่าสามารถทื่จะกระท าตามพฤตกิรรมได ้ แลว้สามารถเกิดผลของความตั้งใจพร้อม
มีแนวโนม้ท่ีจะท าตามพฤตกิรรมนั้นได ้ ทศันคติต่อพฤตกิรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
ความตั้งใจ การรับรู้ถึงการควบคุมพฤตกิรรม 
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3. แนวคิดและทฤษฎกีารยอมรับนวัตกรรม (Technology Acceptance Model: TAM) 
แนวคิดเกี่ยวกบักบัยอมรับกฤษมนัต ์ วฒันาณรงค ์ (2556) กล่าวว่า การยอมรับหรือรับมา

เป็นของตนซ่ึงการตดัสินใจให้ยอมรับจากผูอ่ื้นหรือจากวตัถุ ส่ิงของ วิธีคิด วิธีการท างาน การใช้
ชีวิต แมแ้ต่ความเช่ือส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ แก่ตนเอง จนก่อให้เกิดอิทธิพลในลกัษณะการ
เปล่ียนแปลง เพื่อการยอมรับของตวัเอง ถือว่าเป็นการยอมรับทางตรง ซ่ึงมาควบคู่กบัการเผยแพร่
นวตักรรม เพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่เสมอ ๆ ปณิตา โพธ์ิโพน้ (2555) ศึกษากระบวนการเผยแพร่และการ
ยอมรับนวตักรรมการยอมรับนวตักรรม หมายถึง กระบวนการของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นเป้าหมายรับ
การพิจารณา และการปฏิเสธหรือการยอมรับปฏิบตัิตามนวตักรรมใดนวตักรรมหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า เป็น
การตดัสินใจในนวตักรรมหลกัศิลา คงทรัพย ์ (2554) ศกึษาเร่ืองการยอมรบัระบบอินทราเน็ตให้
ความหมายการยอมรับ หมายถึง เป็นการชกัจูงทางดา้นจิตใจ เม่ือเกิดขึ้นจากการไดย้ินเพียงครั้ งแรก
แลว้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและยอมรับน าไปใช ้ ฟอสเตอร์ (Foster, 1973) อา้งถึงใน หลกัศิลา 
คงทรัพย ์ การยอมรับ หมายถึง ประชาชนที่มีการเรียนรู้และศึกษา โดยผ่านขั้นตอนการรับรู ้ หากมี
การรับรูด้ว้ยตวัเองและการรับรูน้ั้นตอ้งไปสู่การทดลองปฏิบตัิจนเกดิการยอมรับ กิตติพร ไชยโรจน ์
(2555) ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่าเป็นกระบวนการยอมรับทางสังคม
ที่แสดงออกถึงการยอมรับน าไปปฏิบตัิ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ (Awareness Stage) เป็นขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่ 
วิธีการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั้น ยงัไม่มีความรู้ลึกซ้ึง
เกี่ยวกบัเน้ือหา หรือคุณประโยชนข์องนวตักรรมนั้น ๆ ท าให้เกิดความอยากรู้นั้นต่อไป 

ขั้นท่ี 2 สนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจ หารายละเอียดเกี่ยวกบัวิทยาการ
ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม จะท าให้ความรู้เกี่ยวกบัวิธีการใหม่ ๆ หรือส่ิงใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบั
บุคลิกภาพ และค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ ของบุคคลนั้น 

ขั้นท่ี 3 ประเมนิค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีจะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์ในการทดลอง
ใชว้ิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ ดีหรือไม่ เมื่อน ามาใชแ้ลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่โดย
บุคคลนั้นมกัจะคิดว่าการใชว้ิทยาใหม่ ๆ เป็นการเส่ียงท า ให้ไม่แน่ใจถึงผลท่ีจะไดร้ับในขั้นน้ีจึง
เป็นการสร้างแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าส่ิงท่ีเขาตดัสินใจเพ่ือเป็น
การสร้างความรู้สึกที่ดตี่อนวตักรรมมคีุณค่าและมีประโยชน์ 

ขั้นท่ี 4 ทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นท่ีใชว้ิทยาการใหม่ ๆ นั้น กบัสถานการณ์ตนเองเป็น
การทดลองบางส่วนก่อน เพื่อจะไดด้วู่าผลลพัธ์และประโยชน์ท่ีจะไดร้ับว่าดจีริงอย่างท่ีคดิไวใ้นขั้น
ประเมิน ซ่ึงผลการทดลองจะมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป 
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ขั้นท่ี 5 ยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใชใ้นการ
ปฏิบตัิกิจกรรมของตนอย่างเต็มท่ีหลงัจากไดท้ดลองปฏิบตัิดูและเห็นประโยชน ์ แลว้ยอมรับ
นวตักรรมเหล่านั้นทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ดาร์วิส 
(Davis, 1989) เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยี  น าเสนอโดย ดาร์วิส (Davis) ซ่ึงเป็นการปรับแต่งและเพ่ิมเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อ
พฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM และใชศ้ึกษาในบริบทการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ โดยไม่น า
บรรทดัฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ การแสดงพฤตกิรรม เขา้มาใชเ้ป็นปัจจยัในการพยากรณ์
พฤติกรรมการใชท่ี้เกิดขึ้นจริง 
ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการยอมรับ ดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้ว่ามีประโยชน์การรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน การใชจ้ริงทศันคตติ่อการใชพ้ฤตกิรรมของ
ความตั้งในการใชง้าน 

ตวัแปรภายนอก 

1. ตวัแปรภายนอก  
2. การรับรู้ว่ามีประโยชน์  
3. การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้ 
4. ทศันคติต่อการใช ้ 
5. พฤติกรรมความตั้งใจในการใช ้ 
6. การใชจ้ริง  
ตวัแปรภายนอก เช่น ขอ้มูลจากประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง

ประโยชน์ และรับรู้ง่ายต่อการใชง้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ คือ ปัจจยัในการรับรูก้ารใชส้ารสนเทศ
ในแต่ละบุคคลว่าเกดิประสิทธิภาพ การน าไปใชใ้นการปฏิบตัิอย่างไรบา้ง โดยส่งผลต่อการแสดง
ความตั้งใจและแสดงพฤติกรรมการใชด้ว้ยการรับรูว้่าง่ายตอ่การใช ้ คือ เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดร้ับจากเทคโนโลยีในดา้นความส าเร็จ ตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล
หรือไม่ทศันคติต่อการใช ้ เป็นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านอย่างง่ายของระบบสารสนเทศ 
และเกิดการส่งผลในการยอมรับ จึงมีทศันคติที่มีต่อการใชง้านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช ้ มี
ปัจจยั 3 ไดแ้ก ่ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม และอิทธิพลของ
สังคม 

4. ทฤษฎแีละแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical Theory) (HR NOTE.asia) 
ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิมน้ีไดเ้ร่ิมตน้ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมในช่วงท่ีโลกเร่ิมปรับตวัเขา้สู่สังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎีดั้งเดิมในยคุ
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เร่ิมตน้น้ีจะมีลกัษณะมุ่งเนน้ไปยงัผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient 
Productivity) เป็นหลกั มากกว่าการใส่ใจบุคคล ระบบการบริหารงานจึงเนน้การมีแบบแผน 
กฎเกณฑ ์ โครงสร้างชดัเจนแน่นอน มีรูปแบบตายตวั ลกัษณะเป็นองคก์รที่มีรูปแบบ (Formal 
Organization) โดยมุง่เนน้ให้เกิดผลผลิตสูงท่ีสุด ยุคน้ีมนุษยท่ี์ใชแ้รงงานจะถูกมองเป็นเสมือน
เคร่ืองจกัรกล ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพมนุษยใ์ห้ท างานไดด้ขีึ้นเท่าไรก็ยิ่งสร้างผลผลิตไดป้ริมาณเพ่ิม
มากขึ้นเท่านั้น โดยทฤษฎีและแนวความคิดในกลุ่มน้ีอาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. แนวความคิดการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
การจดัการแบบวิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงการจดัการการท างานแบบมีระบบ โดยอาศยั
เทคนิคหรือวิธีการวจิยัทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงก็คือ “กฎระเบียบ” น ามาใชก้บัการ
ปฎิบตัิงาน มีการศกึษาเหตุและผล เก็บขอ้มูล ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด
ในการท างานนั้นๆ เร่ิมเกิดขึ้นในช่วงตน้ ของยุคปฏิวตัิอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมเปล่ียนจาก
แรงงานคนมาเป็นแรงงานจากเคร่ืองจกัร ทฤษฎีในยุคน้ีจะมุ่งเนน้ไปยงัเป้าหมาย 
ผลส าเร็จ ท่ีมาจากการจดัการท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แนวความคิดการจดัการแบบหลกัการบริหาร (Administrative Management) 
แนวคิดน้ีเกดิขึ้นในยคุคลาสสิกเช่นกนั แตจ่ะมีการจดัการท่ีเป็นระบบระเบียบขึ้น 
แนวความคิดน้ีเกิดจากความเช่ือท่ีว่าการบริหาร แบบวิทยาศาสตร์นั้นเป็นลกัษณะ
สากลท่ีมีอยู่เป็นปกติอยู่แลว้แต่นกัทฤษฎีในกลุ่มการจดัการแบบการบริหารน้ี จะ
มุ่งเนน้สนใจในการปรับปรุงการท างานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการจดัการโดยเฉพาะ 
ไม่มุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการท างานของพนกังานระดบัล่าง โดยนกัทฤษฎีกลุ่มน้ีจะ
มีสมมติฐานว่าความส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กบัการท างานของฝ่ายจดัการหรือฝ่าย
บริหารเสียมากกว่า 

5.  ทฤษฎแีละแนวความคิดดั้งเดิมแบบสมัยใหม่ (Neo – Classical Theory of Organization) 
ทฤษฎีและแนวความคิดน้ีพฒันามาจากทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical 

Theory) โดยพฒันามาพร้อมกบัวิชาการดา้นสังคมวิทยาและจิตวิทยา ทฤษฎีน้ีเร่ิมพฒันาขึ้นในช่วง
ตน้ศตวรรษที่ 20 ซ่ึงเร่ิมมีการศึกษาดา้นปัจจยัมนุษยเ์พ่ิมขึ้น มองเห็นคุณค่าและความส าคญัของ
บุคคลากร ตลอดจนการบริหารงานบุคคลในเชิงมนุษยสัมพนัธ์ นอกจากน้ียงัเร่ิมเกิดการศึกษากลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Group) ซ่ึงแฝงเขา้มาในองคก์รท่ีมีรูปแบบมากขึ้นเร่ือยๆ ตลอดจน
ให้ความสนใจในดา้นความตอ้งการของมนุษยท์ี่สามารถส่งผลต่อกระบวนการท างานและพฒันา
ตนเอง ส าหรับแนวคิดท่ีโดดเดน่ในยุคน้ีก็ไดแ้ก ่

2.1 แนวความคิดการจดัการแบบมนุษยสั์มพนัธ์ (Human Relation) 



20 

 

แนวคิดน้ีค่อนขา้งจะขดัแยง้กบัแนวความคิดการจดัการ แบบวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้ไปท่ี
ประสิทธิภาพของการท างานเป็นหลกั และมองขา้มความส าคญัของบุคคลไป มุ่งให้มนุษยท์ างานให้
บรรลุผลส าเร็จตามกระบวนการควบคุมต่างๆ โดยค านึงถึงผลผลิตเป็นส าคญั แต่นกัทฤษฎีในแนว
มนุษยสั์มพนัธ์น้ีมีแนวความคดิว่าการท่ีจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยัแรงงานคนเป็น
ส าคญั แลว้มนุษยเ์ป็นสัตวสั์งคมท่ีมคีวามตอ้งการหลากมติิและไร้เหตุผลดว้ย ไม่ไดท้ างานเพื่อหวงั
ตอบแทนเร่ืองค่าจา้งเพียงอย่างเดียว อีกทั้งมนุษยทุ์กคนยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นการใส่ใจ
เร่ืองความสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อผลผลิตโดยตรงดว้ยเช่นกนั และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย 
6.  ทฤษฎแีละแนวความคิดแบบสมัยปัจจุบนั (Modern Theory of Organization) 

ในยุคที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไว ธุรกิจตา่งๆ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
การบริหารจดัการมีความสลบัซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนน้การปฎิบตัิงานท่ีถูกตอ้งและผลลพัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองคก์รจึงมีการผสมผสานหลากหลายรายละเอียดเขา้มา โดยเฉพาะ
การน าเอาหลกัคณิตศาสตร์เขา้มาใชใ้นกระบวนการค านวณต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไปจนถึงการบริหารงานบุคคลท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการสร้างกล
ยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารจดัการออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูง
ที่สุด ส าหรับในยุคการบริหารสมยัใหม่น้ีมีนกัทฤษฎียุคใหม่เกิดขึ้นมากมาย    และสม ่าเสมอ มีการ
คน้คดิวิธีการบริหารจดัการหลากหลายรูปแบบออกมาไมต่า่งจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
7.  ทฤษฎกีารยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) 

Venkatesh, Davis, and Morris (2003) ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีสร้างขึ้นจากงานวิจยัตา่งๆที่ผ่านมา
เกี่ยวกบัการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงทฤษฎกีารยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ไดอ้ธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้
เทคโนโลยีของผูใ้ชง้าน โดยเป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากทฤษฎีดา้นพฤตกิรรมจ านวนทั้งส้ิน 8 ทฤษฎ ี
คือ 

1) ทฤษฎีท่ีใช ้ส าหรับการเช่ือมโยงระหว่างความเช่ือและทศันคติที่มีต่อพฤตกิรรม (Theory 
of Reasoned Action: TRA) 

2) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านเป็นตวัวดัความส าเร็จของการพฒันาการใช้
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

3) ทฤษฎีท่ีใชส้ าหรับการวจิยัในเร่ืองเกี่ยวกบัจติวิทยา เพื่อใชส้นบัสนุนแรงจูงใจที่ใช้
อธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM) 
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4) ทฤษฎีท่ีศึกษาทางดา้นพฤติกรรม ซ่ึงได ้ รับการพฒันาและขยายมาจากทฤษฎี TRA 
(Theory of Planned Behavior: TPB) 

5) ทฤษฎีท่ีผสมผสานกนัระหว่าง TAM กบั TPB เพื่อใชส้ าหรับทดสอบการวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัปัจจยัประสบการณ์การใชร้ะบบ ว่ามีอิทธิพลต่อการปรับปรุงและการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไม ่

6) ทฤษฎีท่ีใชว้ดัการใชง้านจริงในเทคโนโลยี และใชท้ านายเกี่ยวกบัการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Model of PC Utilization: MPCU) 

7) ทฤษฎีพ้ืนฐานทางสังคมท่ีใชศ้ึกษาเกี่ยวกบั ความหลากหลายของปัจจยัที่ใชอ้ธิบายถึง
นวตักรรมและใชเ้ป็นเคร่ืองมือที่เกี่ยวขอ้งกบันวตักรรมในองคก์ร (Innovation Diffusion Theory: 
IDT) หรือ Diffusion of Innovations: DOI 

8) ทฤษฎีดา้นพฤตกิรรมมนุษย ์ ที่พบว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเกดิจาก
อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคลและ คุณสมบตัิดา้นพฤติกรรมส่วนตวั (Social 
CognitiveTheory: SCT) Venkatesh et al. (2003) ไดศ้ึกษาบริษทัและองคก์ร 4 แห่งท่ีก าลงั
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นองคก์รที่มีความแตกต่างทางเทคโนโลยี ลกัษณะองคก์ร
ประเภทอุตสาหกรรมหนา้ท่ี องคก์รและลกัษณะการใชง้าน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ผูใ้ชง้านระบบจานวนทั้งส้ิน 654 ราย ทดสอบหาความเช่ือมัน่และความตรงดว้ยวิธีทางสถิติ 
Cronbach’ s Alpha ไดค้่าเท่ากบั 0.70 และวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีทางสถิติ Partial Least Squares 
(PLS) ผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากตารางขา้งตน้ พบว่ามี 4 ปัจจยัหลกัที่มี 
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบ (Behavioral Intention) และการใชง้าน
ระบบ (Use Behavior) คือ 

 1. ความคาดหวงัต่อการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) คือ ระดบัความเช่ือของ
บุคคลว่าการใชร้ะบบจะท าให้ประสบผลส าเร็จ ในการปฏิบตัิงานประกอบดว้ยปัจจยัที่ไดจ้ากการ
พฒันาและรวมทฤษฎตี่างๆ 5 ปัจจยั ดงัน้ี 

 1.1 Perceived Usefulness คือ ระดบัความเช่ือดา้นประโยชน์ของผูใ้ชว้่า การใชร้ะบบจะ
ช่วยเพ่ิมให้ผลของการปฏิบตัิงานดขีึ้น (TAM Model) 

 1.2 Extrinsic Motivation คือ ผูท้ี่สามารถใชร้ะบบ ในการปฏิบตัิงานได ้จะน าไปสู่ผลงาน
ท่ีมีค่า และท าให้ไดร้ับในส่ิงท่ีดีกว่าผูอ่ื้น เช่น มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานไดร้ับการขึ้น เงินเดือน 
หรือไดร้ับการเล่ือนต าแหน่ง (MM Model) 

 1.3 Job-fit คอื ความสามารถของระบบจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของแต่
ละบุคคลได ้(MPCU Model) 
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 1.4 Relative Advantage คือ ระดบัของการใชร้ะบบท่ีท าให้เขา้ใจว่าเป็นส่ิงท่ีดีกว่าส่ิงท่ีผ่าน
มา (IDT Model) 

1.5 Outcome Expectations คือ ความคาดหวงัถึงผลลพัธ์ที่เกี่ยวขอ้งกับพฤตกิรรมซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็นความคาดหวงัจากการปฏิบตัิงานและความคาดหวงัส่วนบคุคล (SCT Model) 

 2. ความคาดหวงัดา้นความพยายามของผูใ้ชง้านระบบ (Effort Expectancy) คือ ระดบัความ
ง่ายในการมีส่วนร่วมในการใชร้ะบบ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

 2.1 Perceived Ease of Use คือ ระดบัความเช่ือของบุคคลว่า การใชร้ะบบเทคโนโลยีไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามสูงในการใชง้านมากนกั (TAM Model) 

 2.2 Complexity คือ ระดบัของการเขา้ใจถึงความยากที่จะเขา้ใจและการใชร้ะบบ (MPCU 
Model) 

 2.3 Ease of Use คือ ระดบัของการใชร้ะบบท่ีท าให้เขา้ใจว่ายากต่อการใชง้าน (IDT 
Model) 

3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดบัการเขา้ใจของแต่ละบุคคลถึงความส าคญั
ที่จะเช่ือว่าควรใชร้ะบบใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงาน ไดก้ าหนดปัจจยัทางพฤตกิรรม 3 ปัจจยั ดงัน้ี 

 3.1 Subjective Norm คือ ความเขา้ใจของบุคคลกบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูม้ี
อิทธิพลที่มีต่อตนเอง (TRA Model) 

 3.2 Social Factors คือ สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงวฒันธรรมและขอ้ตกลง
ระหว่างบุคคลท่ีมีอยู่ในสถานการณ์สังคมนั้นๆ (MPCU Model) 

 3.3 Image คือ ระดบัของการใชน้วตักรรม (ระบบ) ท่ีท าให้เขา้ใจว่าช่วยเพ่ิมภาพลกัษณ์
หรือสถานะภาพทางสังคม (IDT Model) 

4. สภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition) คือ ระดบัความเช่ือ
ของบุคคลว่า องคก์รและส่ิงอ านวยความสะดวก/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ มีส่วนช่วย
สนบัสนุนต่อการใชร้ะบบ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 

 4.1 Perceived Behavioral Control คือ ความเขา้ใจถึงการรับรู้อ านาจในการควบคุมระบบ
ทั้งภายในและภายนอก (ภายใน คือผูใ้ชร้ะบบ เช่น ความรูค้วามสามารถของผูใ้ชร้ะบบและภายนอก 
คือส่ิงอ านวยความสะดวกจากองคก์ร เช่น คู่มือปฏิบตัิงานเจา้หนา้ท่ีดา้น IT) (TPB Model) 

4.2 Facilitating Conditions คือ ปัจจยัที่เกีย่วกบัวตัถุประสงคด์า้นสภาพแวดลอ้มเพื่อสร้าง
ความง่ายในการปฏิบตัิงาน รวมถึงการจดัเตรียมระบบการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(MPCU Model) 
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 4.3 Compatibility คือ ระดบัของการเขา้ใจระบบงานว่า มีความถูกตอ้ง เป็นส่ิงจ าเป็นและ
เป็นการปรับปรุงท่ีมีศกัยภาพ (IDT Model) นอกจากน้ี พบ 3 ปัจจยัที่ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบ คือ 

1. ทศันคตติ่อการใชง้านระบบ (Attitude toward the Technology) คือ ปฏิกริิยาตอบสนอง
ของผูใ้ชท้ี่มีต่อการใชร้ะบบ ประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีใชใ้นการพฒันา คือ 1) Attitudetoward 
behavior คือ ทศันคติที่มีต่อพฤตกิรรม (TRA Model) 2) Intrinsic motivation คือ การจูงใจจาก
ภายใน (MM Model) 3) Affect toward use คือ ผลกระทบจากการใชง้าน (MPCU Model) และ 4) 
Affect คือ ผลท่ีเกิดขึ้น (SCT Model) 

2. ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชง้านระบบ (Self-Efficacy) คือ การพิจารณาถึงความสามารถของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อความส าเร็จของงาน โดยมีโครงสร้างท่ีไดร้ับการ
พฒันามาจาก SCT Model 

3. ความกงัวลใจของผูใ้ชง้านระบบ (Anxiety) คือ การพิจารณาถึงอารมณค์วามรู้สึกของ
ผูใ้ชง้านระบบที่ตอบสนองเมื่อมีการใชง้าน มีโครงสร้างที่ไดร้ับการพฒันามาจาก SCT Model 
เช่นเดียวกบั Self-Efficacy นอกจากนั้นยงัพบว่า พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบ 
(Behavioral Intention Of Use the System) มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการใชร้ะบบ (Use 
Behavior) ซ่ึง พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใชง้านระบบ ไดร้ับการพฒันามาจากทฤษฎี TAM (Davis, 
1989) ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้่า คือแผนส าหรับการใชง้าน และ พฤติกรรมการใชร้ะบบ หรืออีกนยัหน่ึง
เรียกว่า”การใชง้านจริง (Actual Use)” นั้น หมายถึง การวดัการกระท าหรือการปฏิบตัิของ
รายละเอียดการใชง้านระบบงานวิจยัที่ผ่านมาของ Venkatesh et al. (2003) พบว่า  
8.  แนวความคิดเกีย่วกบัการรับรู้การรับรู้ตามระดบัต ่าไปสู่ระดับสูงขึน้ไปของบุคคล  (Bloom et 
al.1956 (อา้งถึงใน อกัษร สวสัดี. 2542 หนา้ 26-28) รวม 6 ระดบัไวด้งัน้ี 

ความรู้ (Knowledge) คือความสามารถในการจดจ าและระลึกถึงปรากฎการณ์ต่าง ๆ 
เร่ืองราวต่าง ๆ เร่ิมจากส่ิงท่ีงาน ๆ ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ไปจนถึงส่ิงท่ีมีความซับซ้อนและสัมพนัธ์
ระหว่างกนั 

ความเขา้ใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในการขยายความรู้ ความจ า อย่างมีเหตุมี
ผล และมีความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปความหรือการขายความ 

การน าไปใช ้(Application) คือ ความสามารถที่การน าความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อไปแกปั้ญหา
ท่ีแปลกใหม่ หรือเหตุการณ์ ท่ีมีความใกลเ้คียงส าหรับเร่ืองนั้น 
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การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถในการแยกแยะพิจารณาส่ิงต่าง ๆ แบ่งออกเป็น
ส่วนย่อยโดยมคีวามสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นกระบวนการช่วยให้เกดิความเขา้ใจอย่าง
แทจ้ริง 

การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถน าส่วนประกอบต่าง ๆ มาเขา้กนัเพื่อให้เป็น
เร่ืองราวเดียวกนั เพ่ือสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างท่ียงัไม่ชดัเจน ซ่ึงตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค ์

การประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการตดัสินใจเกี่ยวกบัเน้ือหา ความคิด 
โครงสร้างและวิธีการ โดยมีการก าหนดเกณฑ ์เป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจ 

ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจ าขอ้เท็จจริง รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ จาก
การศึกษา การสังเกต การไดย้นิ การมองเห็น และจากประสบการณ์ที่ได ้สะสมและถ่ายทอดสืบต่อ
กนัมา ส่วนความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการน าความรูม้าแปลความ ตีความ และสรุปความตาม
ความเขา้ใจของบุคคลนั้น (สมศรี ขนัทอง,2550) 
9.  แนวคิดทีเ่กีย่วข้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ Taylor (1988 อา้งอิงจากลดาวลัย ์ ไทยธญัพาณิช, 2536: 10) 
ไดก้ล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศว่าหมายถึง การใชเ้คร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
เพื่อใชใ้นการเก็บประมวลถ่ายทอดและแสดงผลลพัธ์ของขอ้มูลข่าวสาร ในรูปของภาพเสียง
ตวัอกัษรและตวัเลขความสามารถในการรับขอ้มูลจากแหล่งข่าวสารจ านวนมากทั้ง ในรูปของภาพ
และตวัอกัษรและความสามารถในการส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัแหล่งต่างๆไดอ้ย่างกวา้งไกล โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะสามารถพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารในองคก์รไดเ้ป็นอย่างดี ไพรัช 
ธชัยพงษ ์(2539 : 55 - 60 ) ไดใ้ห้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นการประยุกตเ์คร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ (ซ่ึงไดแ้ก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งหลาย) 
โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย ในการเก็บและบนัทึกขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการประมวลผล
ให้เกิดเป็นสารสนเทศส าหรับจดัส่ง ไปให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานใชซ่ึ้งการจดัส่งผูใ้ชน้ั้นอาจจะ
ใชร้ะบบโทรคมนาคมเช่นระบบ โทรสารระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์หรือระบบอ่ืนในหน่วยงาน
หรือในธุรกิจต่างๆ มุ่งไปท่ีการคิดคน้วิธีการจดัเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลการจดัระบบขอ้มูลให้ผูใ้ช้
สามารถร่วมกนัใชข้อ้มูลได ้ อย่างสะดวกการจดัท ารายงานตลอดจนผลลพัธ์ในรูปกราฟิกที่ผูใ้ช้
เขา้ใจง่ายการจดัท าระบบต่างๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนการบริหารการ จดัการของผูบ้ริหารเลยไปจนถึง
การสนบัสนุนการจดัท ากลยุทธ์ธุรกจิ เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง เทคโนโลยีหลายกลุ่มรวมกนั
เพื่อก่อให้เกิดการตดิต่อเช่ือมโยงหรือการจดัหาการวิเคราะห์ประมวลผลการจดัเก็บและจดัการ
เผยแพร่     การใชส้ารสนเทศ 
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 (ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตข่่าวสารและขอ้มูลดิบจนถึงความรูว้ิชาการ) ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของ
ส่ือต่างๆทั้งเสียงภาพและตวัอกัษรดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ2539:19), ดงันั้นเทคโนโลยีสารสนเทศคือเทคโนโลยีที่เกีย่วขอ้งกบัการ
จดัท าสารสนเทศเร่ิมจากการจดัเก็บประมวลผลแสดงผลและเผยแพร่สารสนเทศทั้งการส่งผ่าน และ
รับสารสนเทศ ดว้ยวิธีการอนัรวดเร็วองคป์ระกอบ ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคญัไดแ้ก ่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูล และระบบการจดัการขอ้มูลเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์นั้น จะใชส้ าหรับการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศตามท่ีตอ้งการอย่าง
ถูกตอ้งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกการจดัหาการวิเคราะห์เน้ือหาหรือการ
คน้คนืสารสนเทศเทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูล จะช่วยให้การส่ือสารหรือเผยแพร่สารสนเทศไปยงั
ผูใ้ชใ้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วถูกตอ้งครบถว้นและทนัต่อเหตุการณ์เช่นขอ้มูลซ่ึงอาจอยู่
ในรูปของตวัเลขตวัอกัษรภาพและ เสียงโดยเทคโนโลยีทีใ่ชใ้นการส่ือสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ
ไดแ้ก่ เทคโนโลยีที่ใชใ้นระบบส่ือสารขอ้มูล เช่นระบบโทรศพัท ์ โทรเลข วิทยุโทรทศัน์ และ
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารสนเทศให้ผูใ้ชน้ั้น ไม่สามารถกระท าไดห้ากยงัขาด
ขอ้มูล ท่ีเป็นวตัถุดิบในการสร้างสารสนเทศส่ิงท่ีส าคญัตามมา คือการน าขอ้มูลเขา้ระบบที่จะจดั
ระเบียบขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบที่ เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการคน้คืนบ ารุงรักษาปรับปรุง
เพ่ิมเติมขอ้มูล รวมทั้งการดูแลความปลอดภยัของขอ้มูลถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 

 สุชาดา กีระนนัทน์ (2541 : 34 - 35) กล่าวว่าความตอ้งการเครือข่ายการส่ือสาร ขอ้มูลเกิดจาก
สาเหตุหลายประการคือ 
 1. ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรร่วมกนัโดยเฉพาะเม่ือทรัพยากรนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นหายากแต่
หรือมีราคาแพงการจดัท าเครือข่ายภายในองคก์รเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองเขา้ดว้ยกนัจ า ท า
ให้สามารถใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกนัไดเ้ช่นการใชเ้คร่ืองพิมพร่์วมกนั 

 2. การใชข้อมูลร่วมกนัขอ้มูลท่ีดีเป็นส่ิงท่ีหายากและใชต้น้ทุนสูงในการเก็บรวบรวมและสร้าง
ฐานขอ้มูล 

3.      พฒันาการดา้นคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถใชร้ะบบการประมวลผลขอ้มูล 

 4. การประมวลผลแบบกระจาย (distributed data processing) ซ่ึงเป็นระบบที่กระจายการ
ประมวลผลไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีตั้งอยู่ในสถานที่ต่างกนั และเช่ือมโยงกนัดว้ยระบบเครือข่ายส่ือสาร
โทรคมนาคมท าให้สามารถท าการบนัทกึและตรวจสอบปรับปรุงขอ้มูลสถานที่เกิดขอ้มูลก่อนส่ง
ขอ้มูลต่อมายงัศูนยก์ลางไดก้ารจดัเครือข่าย (networking) คือการเช่ือมต่อเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้
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เกิดการส่ือสารทางไกลหรือโทรคมนาคมเครือข่ายโทรคมนาคมจะท าหนา้ท่ีในการส่งขอ้มูลเสียง
หรือภาพจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึงโดยอาศยัเครือขา่ยและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มีอยู่ในระบบท าการ
ด าเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าสารสนเทศท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ประเภทของเครือข่ายแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) เครือข่ายโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ (computer telecommunications network) โดยระบบ
เครือข่ายน้ีมีคอมพิวเตอร์กลางเป็นตวัควบคุมระบบและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

2) ระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน (local area network หรือLan) ระบบน้ีเป็นระบบท่ีมีขอบเขตการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ีแคบๆเช่นภายในอาคารหรือภายในหน่วยงานเดียวกนั 

 3) ระบบเครือข่ายวงกวา้ง (wide area network หรือ Wan) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีวงกวา้งกว่าระบบLan 
มากและตอ้งใชร้ะบบการส่ือสารที่อาศยัระบบเครือข่ายโทรศพัทห์รือระบบสายเช่า (leased line) 
จากหน่วยงานที่รับผดิชอบดา้นการ 
 4) ระบบเครือข่ายมูลค่าเพ่ิม (value added networks) เป็นกรณี ที่ผูใ้ชร้ะบบเครือข่ายไม่ตอ้งจดัการ
ดา้นโทรคมนาคม ดว้ยตนเองแต่ ให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูท้ าหนา้ท่ีจดัการดา้นโทรคมนาคมแทนผูใ้ช้
จะมีฐานะเป็นสมาชิกผูร้ับบริการจากหน่วยงานนั้น การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานภาครัฐการน าเทคโนโลยี มาใชใ้นการปฏิบตัิงานเป็นที่ไดร้ับการยอมรัยอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น เน่ืองจากมีความสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถท างานไดเ้ร็วทนัเวลาและความตอ้งการ
โดยเฉพาะส าหรับงานดา้นการบญัชีและในปัจจุบนัมีผูบ้ริหาร หน่วยงานภาครัฐไดม้นีโบยาย
ก าหนดให้น าเทคโนโลยีมาใชใ้นหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เช่น การจ่ายช าระภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาแบบออนไลน์การจดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอกนิกส์ เป็นตน้ จึงเป็นที่สนใจของบุคคล
ทัว่ไป แต่อย่างไรกต็ามการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาอาจส่งผลต่อผูใ้ชห้ากมีความตอ้งการที่
แตกต่างกนั เช่น ความไม่เขา้ใจ ความยากของระบบ หรือรวมถึงวฒันธรรมขององคก์รที่จะมกีาร
ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร 
10.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้าง  

ทางดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบนั้น ส่วนใหญ่จะพบ
อยู่ใน TRA Model, TPB Model และMM Model และปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ
ที่จะใชง้านระบบ Performance Expectancy (PE) เป็นระดบัท่ีบุคคลมคีวามเช่ือว่าการใชร้ะบบจะ
ช่วยให้บรรลุผลประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการรับรู้ประโยชน์ (TAM, การรวมกนั
ระหว่างTAM – TPB) แรงจูงใจภายนอก (MM) ปริมาณของงาน (MPCU) ประโยชน์ที่ไดร้ับเชิง
เปรียบเทียบ (DOI) และการคาดหวงัผล (SCT) ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างอยู่ภายในความแข็งแกร่ง
ของแบบจ าลอง แต่ละแบบบนความตั้งใจและจุดส าคญั เป็นการวดัทั้งความสมคัรใจและการบงัคบั
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อการคาดหวงัท่ีเกีย่วขอ้งกบัประสิทธิภาพของความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นสมมุติฐานที่จะตรวจสอบตามเพศและอายุ Effort Expectancy (EE) เป็นระดบั
ของความสะดวกเกี่ยวกบัการใชร้ะบบ โครงสร้างแบบจ าลองอ่ืนที่เป็นแนวทางเดียวกนั คือ การรับรู้
ประโยชน์ (TAM) และความซับซ้อน (DOI และMPCU) โดยเกี่ยวขอ้งทั้งสมคัรใจและบงัคบั ตาม
วรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัในความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เป็นสมมุติฐานท่ีจะตรวจสอบ
ตาม เพศ อายุ และประสบการณ ์ Social Influence (SI) เป็นระดบัท่ีบคุคลอ่ืนเห็นว่ามีความส าคญั
และเขาควรจะใชร้ะบบใหม่น้ี ซ่ึงคลา้ยกบัโครงสร้างท่ีแสดงใน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (TRA, 
TAM, TPB / DTPB และการรวมกนัระหว่าง TAM - TPB), ปัจจยัทางสังคม (MPCU) และ
ภาพลกัษณ์ (DOI) เปรียบเทียบกนัระหว่างแบบจ าลองพบว่า การสร้างพฤติกรรมที่เหมือนกบับุคคล
อ่ืน มนัไม่ส าคญักบับริษทัของความสมคัรใจและกลายเป็นส่ิงส าคญัเมื่อใชบ้งัคบัวรรณกรรม
ช้ีให้เห็นว่าในสถานการณ์ท่ีบงัคบัผลของการปฏิบตัิตามจะส าคญัในช่วงตน้ ประสบการณ์ส่วน
บุคคล ของรางวลัและบทลงโทษ จึงถูกน ามาใชใ้นทางสังคมเกี่ยวขอ้งกบัความสมคัรใจท างาน โดย
มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยี Facilitating Conditions (FC) เป็นระดบัท่ีบุคคลเช่ือว่า
โครงสร้างองคก์รและทางเทคนิคมีเพ่ือสนบัสนุนการใชร้ะบบน้ี ซ่ึง แบบจ าลองท่ีเกี่ยวขอ้ง คือ 
พฤติกรรมการรับรู้ควบคุม (TPB/DTPB) และการรวมระหว่าง TAM-TPB การอ านวยความสะดวก
ทางเงื่อนไข (MPCU) และความเขา้กนัได ้ (DOI) เมื่อเปรียบเทียบกนัพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความตั้งใจและความสมคัรใจหรือบงัคบัในการฝึกอบรมครั้ งแรก แต่อิทธิพลดงักล่าวจะหายในหน่ึง
เดือนหลงัจากการใช ้

11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาและวจิยัเร่ือง ประสิทธิภาพการ   จดัเก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของสรรพากรพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษาดงักล่าว พบว่าปี งบประมาณ 2547 – 2551 ปัญหาท่ีมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับทางดา้นผูม้ีเงินไดม้ีทศันคติในการเสียภาษีในทางลบ มีพฤติกรรมในการหลบเล่ียงภาษี
อากร ขาดความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองภาษีอากรอย่างแทจ้ริง ท าให้ไม่ทราบประโยชน์และผลตอบแทน
ของการเสียภาษีทางตรงและทางออ้ม ท าให้ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของกรุงเทพมหานครแต่ละส านกังานสูงหรือต ่ากว่าเกณฑป์กติตามสภาพของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ส าหรับแนวทางในการบริหาร การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือ
แนวปฏิบตัิของกรมสรรพากร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และพนัธกิจของกรมสรรพากร แต่
บางส านกัก็ไดด้ าเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การจดัเกบ็ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังาน
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มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจดัท าโครงการตามลกัษณะของผูมี้เงินได ้ และตามสภาพพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบของแต่ละส านกังาน เพื่อมุ่งเนน้การให้บริการ ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้สียภาษีและสร้าง
ความสมคัรใจในการเสียภาษีของผูม้ีเงินได ้(มนสั มนูญกุลกิจ,2552) 

ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัความพึงพอใจของยื่นแบบและช าระภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนยัส าคญั ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั (เรียงตามล าดบัค่า
สัมประสิทธ์ิถอดถอยปรับมาตรฐาน) ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัคุณภาพของระบบการช าระและการขอคืนภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต 2. ปัจจยัคุณภาพของระบบการสมคัร และการยื่นแบบแสดงรายการผ่าน
อินเทอร์เน็ต 3. ปัจจยัความปลอดภยัและการให้ค าปรึกษา 4. ปัจจยัคุณภาพของระบบและระบบบ
แจง้ปัญหา และ 5. ความรู้ของผูเ้สียภาษีในการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต และจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบว่าลกัษณะส่วนของบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที่แตกต่าง
กนั ท าให้ระดบัความพึงพอใจของผูย้ื่นแบบและช าระภาษเีงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตใน
เขต กรุงเทพมหานครมคีวามแตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า ระดบัการศกึษาสูงสุด เป็นพียงลกัษณะเดียว
ที่ท าให้ความพึงพอใจของผูย้ื่นแบบ ฯ มีความแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศกึษาสูงสุดใน
ระดบั ปริญญาโท มคีวามพึงพอใจในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศกึษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี จากการศกึษาพบว่า ตวั
แปรส าคญั 4 ตวัแปรท่ีกรมสรรพากรให้บริการของระบบยื่นแบบฯ และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
อย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย คือ ความง่ายต่อการใชง้าน ความสะดวก ความรวดเร็ว และความถูก
ตอ้งครบถว้น เน่ืองจากเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เนต็มากท่ีสุด นอกจากน้ี กรมสรรพากรควรจะเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์
ผ่านทางส่ือต่าง ๆ ถึงขอ้ดีหรือขอ้ไดเ้ปรียบในการยืน่แบบ แสดงรายการช าระภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (อุศณี กอจิตตวนิจ,มนวกิา ผดุงสิทธ์ิ(วารสาร
วิชาชีพบญัชีบทความวิจยั ปีที่ 6 ฉบบัท่ี 16 สิงหาคม 2553) 
 ผลการวิจยัพบว่า ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอิน
เทอร์ เน็ตของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี ผูเ้สียภาษีส่วนใหญ่ยงัมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่มากนกั ประชาชนยื่นช าระ
ภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจึงอาจเกิดจากการเขา้ผ่านเวป็ไซตอ่ื์น (พิมพล์ภสั  สุขสวสัดิ์ ,2559) 
 ผลการวิจยัพบว่า การยอมรับระบบการจดัการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-budgeting) 
เพื่อการปฎิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีส านกังบประมาณ ระบบมีความเขา้ใจยากและวิธีการการปฎิบตัิก็
ยุ่งยากซับซ้อนและ ผูใ้ชย้งัเห็นว่าระบบยงัมีความยุ่งยากและเป็นปัญหาต่อการปฎิบตัิงาน (กุณฑรี 
อกัษรกาญจน์,2550) 
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 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและอุปกสรรคของการยื่นแบบและช าระภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา
ผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ส านกงัานสรรพากรพ้ืนท่ีชลบุรี 1 สาเหตุของการไม่ยืน่แบบและช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตสาเหตุเพราะยุ่งยาก ล่าชา้ ระบบมีความยากในการท าการกรอกขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
(นิชานนัท ์ ชาวนา,2559) 
 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหั้ก ณ ท่ีจ่าย. กรณีศึกษา : หน่วยงาน ส่วนทอ้งถ่ิน ใน
เขตจงัหวดันครราชสีมา การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เหตุผลเกิด
จากในส่วนของปัจจยับุคคล และพ้ืนท่ีขอบเขตในการเลือกท่ีน ามาท าการวจิยั ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั
จึงมีความแตกต่างกนั และอีกปัจจยัผูต้อบแบบสอบถามจะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปในเร่ืองการ
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในระบบทางอินเทอร์เน็ต (ปทิตตา  หวายสันเทียะ,2560) 
 ผลการวิจยัพบว่า  ความตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ความปลอดภยัความ
เป็นส่วนตวัมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดบัปานกลาง (พิรัฐพงศ ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
,2552) 
 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์ของการยืน่แบบ และ
การช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ปัจจยัคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ประกอบดว้ย ความ
รับผิดชอบ ความสามารถใชง้าน คุณภาพขอ้มูล และคุณภาพของการปฎิสัมพนัธ์ในการให้บริการ) 
ผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยืนยนัสอดคลอ้งกนัว่าคณุภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ปัจจยัส าคญัที่มีการส่งผลต่อประสิทธิภาพ (ศิริวฒัน์  เปล่ียนบางยาง, 2558) 
 ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการปรับปรุงโครงการใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ National e-payment ของประเทศไทย ผูเ้สียภาษีมีภาระจดัท ารายงาน ซ่ึงเป็นขอ้มูล
เดียวกบัท่ีน าส่งกรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแลว้ จึงเป็นกระบวนการท่ีซ ้าซ้อนและเพ่ิภาระ
การจดัท าให้ผูป้ระกอบ เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวมีอยู่ในะรบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากรอยู่
แลว้แต่ตอ้งจดัท ารายงานอีก  (พงศเ์ทพ  หนูแกว้, 2561) 
 ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยู่ในระดบั
ปานกลาง (สายสมร  สังขเ์มฆ, 2553) 
 ผลการวิจยัพบว่า  ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาตาม
โครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา เทคโนโลยีที่สะดวกทนัสมยั และ
รวดเร็วขึ้น ผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร อีกทั้งยงัมีระบบถาม-ตอบปัญหาภาษีอากร
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เบ้ืองตน้ผ่านศูนยบ์ริการขอ้มูล (Call Center) ท าให้ผูเ้สียภาษีไดเ้กดิความรู้สึกว่าภาษีอากรไม่ใช่เร่ือง
ไกลตวัจนเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้ได ้ เหตุผลเกดิจากในส่วนของปัจจยับุคคล และพ้ืนท่ีขอบเขตในการ
เลือกที่น ามาท าการวจิยั ผลที่ไดจ้ากการวจิยัจึงมีความแตกต่างกนั และอีกปัจจยัผูต้อบแบบสอบถาม
จะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปในเร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในระบบทางอินเทอร์เน็ต (ชว
ฤทธ์ิ  โยศรีคุณ, 2561) 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกขอคืนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาผ่าน
บริการพร้อมเพย ์ ของผูย้ื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ตในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดั
นครปฐมผูเ้สียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดายงัคงกงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยัของขอ้มูลและ ทรัพยสิ์น
ในเร่ืองความเสถียรของระบบ ความเส่ียงจากการไดร้ับยอดเงินที่ไม่ถูกตอ้ง (อณัศยาภา  บุญรอด, 
2560) 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดผ้่านทาง
อินเทอร์เน็ต ในส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 9 การเขา้ถึงขอ้มูล หากมีขั้นตอนท่ีเขา้
ไปใชบ้ริการที่ยุ่ ุ งยาก ซับซ้อนมากเกินไป ก็อาจไม่เขา้ไปยื่นแบบแสดงรายการ (ศิริรัตน์  มุขดารา, 
2555) 
 ผลการวิจยัพบว่า การประเมินนโยบายการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ผูเ้สียภาษี ต่อการยืน่แบบแสดงรายการและจ่ายช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภาพรวม
ค่อนขา้งเห็นดว้ย ทางดา้นความพึงพอใจในการยืน่อินเทอร์เน็ต (อติยา  สถิตพงศไ์พบูลย,์ 2551) 
 ผลการวิจยัพบว่า การประเมินการด าเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : กรณีศึกษา
ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม ระดบัความพึงพอใจในเร่ืองประสิทธิภาพการใชง้านของระบบ
ฯ มีความพึงพอใจมาก เหตุผลเกิดจากในส่วนของปัจจยับุคคล และพ้ืนท่ีขอบเขตในการเลือกท่ี
น ามาท าการวิจยั ผลที่ไดจ้ากการวิจยัจึงมีความแตกต่างกนั และอีกปัจจยัผูต้อบแบบสอบถามจะมี
ลกัษณะที่แตกต่างกนัไปในเร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในระบบทางอินเทอร์เน็ต (ชลทิ
ชา  ทรัพยส่์งเสริม, 2554) 

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการยืน่แบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผูเ้สียภาษี ในเขตส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก ผูใ้ชบ้ริการยื่นแบบ
และช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและผูเ้กดิความพึง
พอใจในการบริการอย่างมาก (สุรีย ์ วงศว์ณิช,รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ,เพญ็ศรี  ภู่อุทยั,2561) 

ผลการวิจยัพบว่า  การศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล กระบวนการขั้นตอน และคุณภาพบริการใน
การยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue) ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการยื่นแบบของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตสรรพากรพ้ืนท่ี 10 อิทธิพลของคุณภาพของ
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การบริการในการยื่นแบบในระบบฯ นั้นตอ้งมาจากการรับรู้การท างานจริงในระบบเม่ือมีการรับรู้
การเขา้ใจ ในความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความใชง้านในระบบก็จะปัจจยัในการยอมรับ 
(พรพรรณ  เดชะศิริประภา, 2560) 

ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุของการไม่ยืน่แบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผูเ้สียภาษียงั
ขาดความเช่ือถือต่อระบบการยื่นแบบและ ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการรับรู้เกี่ยวกบัการ
ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เอมอร  พลวฒันกุล, 2550) 

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยืน่ช าระ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
พอใจในการยื่นช าระภาษีเงนิไดผ้่านอินเทอร์เน็ต (ณัฐวิทย ์ เช้ือพรหม และกิตติพนัธ์  คงสวสัดิ์
เกียรติ, 2556) 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั เร่ือง
สามารถยื่นแบบแสดงภาษีไดภ้ายนอกสถานทีก่รมสรรพากร และควรมีสถานที่นอกเหนือจาก
กรมสรรพากร เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (นุษบา  โปร่งกลาง, 2562) 

ผลการวิจยัพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยืน่ช าระภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ปัจจุบนัในภาครัฐไดม้ีการพฒันา 
ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มีความทนัสมยัมากยิ่งขึ้น (สุพา  อนนัตกูล, 2550) 
 



บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

  
รูปแบบการวจิยั  ศึกษาปัจจยัและความพึงพอใจในการยืน่แสดงรายการและช าระภาษีผ่าน

อินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการยอมรับการ ใชร้ะบบยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีบคุคลธรรมดา
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินได้ใน เขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา ครั้ งน้ีเป็น การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ยืน่แบบ แสดงรายการดว้ยตนเองท่ี
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางเขน และสรรพากรพ้ืนท่ีบางกอกนอ้ยโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลวดัค่าตวัแปรต่างๆ และใชก้ลุ่มตวัอย่างท าการประเมินเพื่อน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล
ดว้ย โปรแกรมท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีศึกษาในครั้ งน้ีเป็นกลุ่มผูมี้เงินไดท่ี้ใชร้ะบบยืน่
แบบแสดงรายการและ ช าระภาษีบคุคลธรรมดาและภาษนิีติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของผูม้ีเงินไดใ้นเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางเขน ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แขวงสาย
ไหม,แขวงท่าแร้ง, แขวงออเงิน,แขวงคลองถนน และแขวงอนุสาวรีย ์ และในเขตกรมสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แขวงบา้นช่างหล่อ, แขวงอรุณอมัรินทร์, 
แขวงบางขนุศรี, แขวงบางขุนนนท,์ แขวงศิริราช กลุ่มตวัอย่าง  

เชิงปริมาณ (Quantitative Research)   การสัมภาษณโ์ดยใชแ้บบสอบถามให้กบั
ผูป้ระกอบการและผูมี้เงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีบางเขน และกรมสรรพากร
พ้ืนท่ีบางกอกนอ้ย ยื่นแบบแสดงรายการดว้ยตนเองท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ในช่วงของปีภาษี พ.ศ. 
2562 และในปี พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งหมด  393  ราย   

ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล  การศึกษาครั้ งน้ีผูว้จิยัใชว้ิธีการศกึษาและเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 
2 ประเภท ดงัน้ี    ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)    เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากร ทั้งหมดท่ีตอ้งการศึกษา คือ ประชากรผูมี้เงินไดบุ้คคล
ธรรมดาและผูป้ระกอบหรือเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบนิติบุคคลกบักรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จ านวน 393 
คน  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  หนงัสือวิชาการ รายงาน เอกสาร
วชิาการ และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง  

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกบัปัจจยั ซ่ึงปัจจยัที่มีผล
ต่อการยอมรับการใชร้ะบบยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได ้ บุคคลธรรมดาและนิติบคุคล 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้นพ้ืนท่ีสาขา แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ไดแ้ก่   
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ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปส่วนบุคคล เป็นการตอบแบบสอบถาม 
เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุระดบัการศกึษา และรายได ้
เฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check – List)  ขอ้ที่ 1 เพศ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนาม
บญัญตัิ (Nominal Scale) ค าถามมีลกัษณะ   ปลายปิด (Close – ended Response Question)แบบ 2 
ตวัเลือก (Two – way Question)   

ขอ้ที่ 2    อายุ ให้ใชใ้นการเติมตวัเลขที่เป็นจริงของอายุผูท้ าแบบสอบถาม 

ขอ้ที่ 3 ศาสนา ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ค าถามมี ลกัษณะปลาย
ปิด (Close – ended Response Question) แบบหลายตวัเลือก  (Multiple Question)  

ขอ้ที่ 4 ระดบัการศกึษา ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ค าถามม ี
ลกัษณะปลายปิด (Close – ended Response Question) แบบหลายตวัเลือก  (Multiple Question)   

ขอ้ที่ 5 อาชีพ ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ค าถามมี ลกัษณะปลาย
ปิด (Close – ended Response Question) แบบหลายตวัเลือก  (Multiple Question) 

ขอ้ที่ 6 ต าแหน่งงาน ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ค าถามมี ลกัษณะ
ปลายปิด (Close – ended Response Question) แบบหลายตวัเลือก  (Multiple Question)    

ขอ้ที่ 7 รายไดต้่อเดือนใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ค าถาม มีลกัษณะ
ปลายปิด (Close – ended Response Question) มีหลายตวัเลือก (Multiple Question)  

ขอ้ที่ 8 ประเภทผูเ้สียภาษีเงินได ้ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ค าถาม
มี ลกัษณะปลายปิด (Close – ended Response Question) แบบหลายตวัเลือก  (Multiple Question) 
สามารถเลือกไดห้ลายค าตอบ 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามแบบให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงระดบัความคดิเห็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบั
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต ผ่านกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดบัท่ี 3 มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยีมากถึงมากที่สุด  
ระดบัท่ี 2 มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยีปานกลาง  
ระดบัท่ี 1 มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยที่สุด 

โดยมีค าถามในการเลือกระดบัทั้งหมด 10 ขอ้ 
1. การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลย ี
2. การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับระบบเทคโนโลย ี
3. การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยี 
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4. การรับรู้ของคุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยี 
5. การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบเทคโนโลยี 
6. การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี 
7. การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยี 
8. การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลย ี
9. การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี 
10. การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบเทคโนโลยี 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบให้ผูต้อบแสดงระดบัความคดิเห็นในการยอมการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจต่อการเลือกใชร้ะบบเทคโนโลยีในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผูเ้สียภาษี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั    

  ระดบั 5  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด  

  ระดบั 4  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 

  ระดบั 3  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  ระดบั 1  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 

โดยมีค าถามในการเลือกระดบัทั้งหมด 10 ขอ้ 
1. ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรก 
2. ความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ 
4. ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านของระบบฯ 
5. ความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ 
6. ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ 
7. ความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ 
8. ความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้านระบบฯ 
9. ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ 
10. ความพึงพอใจในความมัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ 

             และส่วนของขอ้เสนอแนะในเร่ืองปัจจยัการยอมรบัในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษี
และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 



35 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ     เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในครั้ งน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนในการ ด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี     

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจยั โดยศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ ยื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษีบุคคลธรรมดา และนิติบคุคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้
มีเงินได ้จากกรมสรรพากรพ้ืนท่ี จากหนงัสือ เอกสาร ต ารา ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือ
เป็น แนวทางน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัและใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม    

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามงานวิจยั โดยก าหนดประเดน็และขอบเขตของค าถาม  ให้มี 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวจิยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษางานวิจยัและ 
วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาปรับปรุงและประยุกตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผูว้ิจยั  ซ่ึง
ประกอบดว้ยปัจจยั ทั้ง 3 ดา้น คือ 1.ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศกึษา อาชีพ 
ต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือนและ ประเภทในการยื่นภาษี 2. ปัจจยัการรับรู้ในระบบของการยื่น
แสดงรายการภาษี      และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  3.ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในเทคโนโลยี
ในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ และมาตรวดัในขอ้ค าถามให้เกิดความครอบคลุม และครบถว้นใน
ประเด็นที่ศึกษาวจิยัของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั พร้อมปรับปรุงแกไ้ขตาม ความคิดเห็นของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญโดยไดค้่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา ความสอดคลอ้งหรือดชันีของ
ความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้ค าถามแต่ละวตัถุประสงค์  

การวิเคราะห์ขอ้มูล  การวิจยัครั้ งน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการการวิเคราะห์ ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดม้า
เปล่ียนเป็นรหัสตวัเลข (Code)  แลว้บนัทกึลงโปรแกรม  เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสถิติที่ใช ้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

 1. สถิติในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม   การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิธีค  านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า หรือ Alpha Coeffcient (α – Coeffcient) 
โดยใชสู้ตรของครอนบคั (Cronbach, 1990, 204)  

 2. สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา การวิจยัครั้ งน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (Statistical Package for The Social Sciences: SPSS) ในการวิเคราะห์ ซ่ึงไดน้ า
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ที่เก็บรวบรวมไดม้าเปล่ียนเป็นรหัสตวัเลข (Code) แลว้บนัทกึลงโปรแกรม 
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เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ ขอ้มูลทางสถิติ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี    

 2.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นสถิติพ้ืนฐาน ท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย 
ขอ้มูลของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม     

2.1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลจาก 
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในการยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และนิติบุคคลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
ของผูมี้เงินไดใ้นกรมสรรพากรพ้ืนท่ี และส่วนท่ี 3 ปัจจยัความพึงพอใจ ในการ
เลือกใชร้ะบบเทคโนโลยีระบบเครือข่ายในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และนิติบุคคล 

2.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม ส่วน
ที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดือน ศาสนา อาชีพ ต าแหน่งงาน และประเภทผูเ้สียภาษีเงินได ้ และส่วนของ
ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการยอมรับการยื่นแบบ แสดง
รายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีนิติบคุคลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินได ้ในเขตบางเขน และเขตบางกอกนอ้ย    
2.1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการศึกษาปัจจยัการยอมรับในเทคโนโลยใีนระบบของการยืน่
แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต และส่วนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระ
ภาษีผ่านอินเทอร์เนต็   
2.1.4  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใชอ้ธิบาย ส่วนที่ 1
ลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการศึกษาปัจจยัการ
ยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต และส่วนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบ
ของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินไดใ้น
กรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 

2.2 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (t-test Independent) 
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ในการทดสอบสมมติฐาน กรณีที่ตอ้งการหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างกลุ่มหน่ึงว่าแตกต่างจากอีกกลุ่มหน่ึงหรือไม่   

 สมมติฐาน 

 

สูตรค านวณ 

 ขั้นแรก ค านวณหาว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีความแปรปรวนของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิแตกต่างหรือไม่ ดว้ยสูตร F-test มีสมมติฐานดงัน้ี 

 

ค านวณดว้ยสูตร 

  

 ขั้นสอง พิจารณาค่า F-test ถา้ F-test ทีค่  านวณไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
นัน่คือ ยอมรับ แสดงว่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มเท่ากนั ใชสู้ตร 1 (Pooled 
Variance) ถา้ F-test ท่ีค  านวณไดมี้นยัส าคญัทางสถิตินัน่คอื ปฎิเสธ H. ยอมรับ H. 
แสดงว่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากนัใชสู้ตร 2 (Separate variance) 

ขั้นสาม เลือกใชสู้ตรค านวณค่า t-test 

 



38 

 

ส าหรับนยัส าคญัทางสถิติของ t-test ก็พจิารณาเช่นเดยีวกนั ถา้มีค่า Sig. .01    แสดงว่ามีนัย 

ส าคญัทางสถิติที่ .01 ถา้มีค่า Sig..05 แสดงว่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ถา้มีค่า Sig.> .05 แสดงว่าไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  สังเกตในช่องช่วงความเช่ือมนั “95% Confidence Interval of the Difference” ถา้
ค่าต ่าสุด (Lower) และสูงสุด (Upper) คร่อมศูนยแ์สดงว่ายอมรับ H.  แต่ถา้การคดิค่าไม่คร่อมศูนย์
แสดงว่าปฎิเสธ H. ยอมรับ H. 

2.3   การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติที่ใช ้ทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อคน้หาปัจจยัที่มีปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยื่นแบบแสดง รายการและ
ช าระภาษีบุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้นกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยมีตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และช าระภาษี การรับรู้
ประโยชน์ในการสมคัร การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับ ความงา่ยในการใชง้าน ความคาดหวงัในการใช้
งาน คุณภาพของการบริการการให้ขอ้มูล ดา้นความปลอดภยัและความเช่ือถือไวว้างใจ การคาดหวงั
ถึงประสิทธิภาพของการใชง้าน การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล ความสะดวกและความรวมเร็ว
เพื่อเขา้ท างาน การรับรู้ถึงระบบในดา้นการจ่ายช าระ และ การขอเอกสารส าคญัจากระบบฯ และ
ปัจจยัความพึงพอใจ และความเขา้ใจในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีในระบบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและช าระภาษี การใชร้ะบบฯ ในครั้ งแรก ระยะเวลาท่ีก าหนด ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้าน
ของระบบฯ ดา้นประโยชน์ของการใชง้านของระบบฯ ความถึงพอใจในการรับรู้ และความเขา้ใจถึง
วิธีการใชง้านระบบฯ ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ การให้บริการขอ้มูลกบัการประชาสัมพนัธ์
เพื่อใชง้านระบบฯ ดา้นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้านของระบบฯ ดา้นรูปแบบและ
วิธีการใชง้านของระบบฯ ความมัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีตวัแปรตาม คือ การ
ให้บริการและการใชง้านบริการ ของเทคโนโลยีระบบของการยืน่แบบและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต ของประเภทภาษีบคุคลธรรมดา และภาษีนิตบิุคคล และเร่ืองระบบการช าระภาษีและ
การขอคนืภาษี ที่มีผลต่อ เพศ, อาย,ุ ศาสนา, ระดบัการศกึษาที่จบ, อาชีพ, ต าแหน่งงาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน เพื่อหาความสัมพนัธ์กบัปัจจยัและการยอมรบัในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แบบ
แสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) 
 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

         ผลการศึกษาปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แบบแสดงรายการภาษี
และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บคุคลธรรมดา และนิติบุคคล)  ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามตาม
กลุ่มท่ีตอ้งให้เลือกตอบในแบบสอบถามคือกลุ่มเป้าหมายในการยืน่ภาษีกค็ือกรมสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา โดยทางผูว้ิจยัเลือกส่งแบบสอบถามให้ 2 กรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา คือ กรมสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาบางเขน และกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย โดยการส่งแบบสอบถามให้ทางผูเ้สียภาษี
ทั้งหมดเป็นจ านวน 450 ชุด ไดร้ับแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 450 ชดุ เป็นชุดที่ทางกลุ่มเป้าหมาย
ไดท้ าแบบสอบถามแลว้ 411 ชุด ส่วนอีก 39 ชดุเป็นเอกสารที่เสียหาย และยงัไม่ไดท้ าการตอบ
แบบสอบถามที่เป็นรายละเอียดที่ไม่ครบถว้น และไดค้ดัเลือกแบบสอบถามที่มีความครบถว้นของ
ขอ้มูล รายละเอียดการตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ในรายละเอียดขอ้ความที่ให้เลือกตอบ และมีความ
เป็นไปตามวิธีการวิจยัและมีความเหมาะสมตามที่ไดก้ าหนดไวจ้ากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 393 ชุด ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลรวบรวมเพ่ือน ามาท าการวจิยัครั้ งน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสถิติที่ใช ้ ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

1. สถิติในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม   การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยวิธีค  านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า หรือ Alpha Coeffcient (α – 
Coeffcient) โดยใชสู้ตรของครอนบคั (Cronbach, 1990, 204) ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ า
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาไปท าการทดสอบ (Pilottest) จ านวน 393 ชดุ กบักลุ่มตวัอย่าง ที่ท า
แบบสอบถามในเร่ืองปัจจยัการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการ
ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช ้ สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า 
(Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ดงัน้ี (สมบตัิ ทา้ยเรือค า, 2551) 
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   โดยหากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 ถือไดว้่าแบบสอบถาม
ฉบบัน้ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงจากเคร่ืองมือการวิจยัน้ีไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 
0.905 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสามารถยอมรับได ้จึงน าเอาแบบสอบถามน้ีไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 

              2.  การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศกึษา อาชีพ 
ต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือนและ ประเภทในการยื่นภาษีโดยใชค้่าความถ่ี และค่าร้อยละ     
      

รายการ     จ านวน (n = 393)             ร้อยละ                

เพศ        

ชาย       131              33.33 
หญิง       262   66.67 

รวม      393   100.00 

อาย ุ
ต ่ากว่า 25 ปี        0     0.00 
ตั้งแต่ 25 ปี - 30 ปี     69   17.55 
ตั้งแต่ 31 ปี - 35 ปี     81   20.61 
ตั้งแต่ 36 ปี - 40 ปี                136   34.61 
ตั้งแต่ 41 ปี - 45 ปี     53   13.49 
ตั้งแต่ 46 ปี - 50 ปี     24                  6.11 
ตั้งแต่ 51 ปี - 55 ปี     16      4.07 
ตั้งแต่ 56 ปี - 60 ปี     11      2.80 
มากกว่า 61 ปี       3      0.76 

รวม      393   100.00 

ศาสนา 
พุทธ        365   92.88 
อิสลาม         28    7.12 
คริสต ์           0         0 
อ่ืน ๆ………          0         0  

รวม      393   100.00 
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(ต่อ) 

รายการ      จ านวน (n = 393)             ร้อยละ               

ระดับการศึกษาที่จบ 

ระดบั ปวท./ปวส./อนุปริญญา     83   21.11 
ระดบัปริญญาตรี      201   51.14 
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี      23     5.86 
อ่ืนๆ มธัยมศึกษาปีที่ 6/ มธัยมศึกษาปีที่ 3    86    21.89 

รวม      393   100.00 

 อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน     256   65.14 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย      61   15.52 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ      13     3.31  

ผูต้รวจสอบบญัชี/ผูท้ าบญัชี          63   16.03  

รวม      393   100.00 

ต าแหน่งงาน 

พนกังาน / ลูกจา้ง     362   92.11 
เจา้ของกิจการ        26     6.62  

กรรมการผูจ้ดัการ         3     0.76  

อ่ืน ๆ  ยูทูบเบอร์ และนกัแสดงสาธารณะ       2     0.51 

รวม      393   100.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายไดต้่อเดือน 40,001 ขึ้นไป      35    8.91 
รายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท   116   29.52 
รายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท   201   51.15 
รายไดต้่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท     36    9.16 
รายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท       5    1.26 

รวม      393   100.00 
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(ต่อ) 

รายการ      จ านวน (n = 393)             ร้อยละ               

ประเภทผู้เสียภาษเีงนิได้  
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา     393   48.28      
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล     327   40.17 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        86   10.57 
อ่ืน ๆ  อากรสัญญา        8     0.98  

รวม      814   100.00 
 

จากรายละเอียดจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในภาพรวมจะเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงเป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คดิเป็นร้อยละ 66.67 และเป็นเพศชาย
จ านวน 131 คิดเป็นร้อยละ 33.33  

ส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 36 ปี - 40 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61 และ อายุตั้งแต่ 31 
ปี - 35 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 และ ตั้งแต่ 25 ปี - 30 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.55 และ ตั้งแต่ 41 ปี - 45 ปี จ านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 13.49 และ ตั้งแต่ 46 ปี - 50 ปี 
จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07 และ ตั้งแต่ 51 ปี - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.80 และ ตั้งแต่ 56 ปี - 
60 ปี จ านวน 11  คน คดิเป็นร้อยละ 2.80 และมากกว่า 61 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 0.76 
ตามล าดบั 

ส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 365 คน คดิเป็นร้อยละ 92.88 รองลงมาคือศาสนา
อิสลาม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.12 ส่วนศาสนา ในแบบสอบถามในการท าวิจยั ยงัไม่พบ
มากกว่าศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 

ส่วนมากระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 51.14 และ 
ระดบั ปวท./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 และ ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 
และมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 23 
คน คดิเป็นร้อยละ 5.86 ตามล าดบั 

ส่วนมากอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 65.14 และ ผู ้
ตรวจสอบบญัชี/ผูท้ าบญัชี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03 และธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
คา้ขาย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 3.31 ตามล าดบั 
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ส่วนมากต าแหน่งงาน พนกังาน/ลูกจา้ง จ านวน 362 คน คดิเป็นร้อยละ 92.11 และ เจา้ของ
กิจการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.62 และกรรมการผูจ้ดัการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 และ(ยู
ทูบเบอร์ กบันกัแสดงสาธารณะ) จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.51 ตามล าดบั 

ส่วนมากรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15 
และ รายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52 และ รายไดต้่อ
เดือน 10,001 - 20,000 จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.16 และ รายไดต้่อเดือน 40,001 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 8.91 และรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 

จากรายละเอียดจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในภาพรวมของ
ประเภทผูเ้สียภาษีเงินได ้ จากการท าแบบสอบถามเห็นไดว้่า ทุกท่านที่ท าแบบสอบถามท าการยื่น
ภาษีบคุคลธรรมดาทุกคนโดยจ านวนคนที่แบบสอบถามจ านวน 393 คน ผูท้ี่เลือกประเภทการน าส่ง
ในประเภทของผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 100% จากผูท้ าแบบสอบถาม แต่ในรายการ
แบบสอบถามประเภทผูเ้สียภาษีเงินไดน้ี้ ผูท้ าแบบสอบถามสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ใน
ประเภทของภาษีเงินได ้ ดงันั้นรายละเอียดจากจ านวนผูท้ าแบบสอบถามนบัจากการเลือกท่ีประเภท
ผูเ้สียภาษีเงินได ้ส่วนมากเป็นภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา จ านวน 393 คิดเป็นร้อยละ 48.28 และ ภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคล จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 40.17 และ ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.57  และประเภทภาษีอ่ืน ๆ  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามล าดบั 

   3.  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบ
ของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา และ 
ปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

3.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบ
ของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
 

            ระดบัท่ี 3     ระดบัท่ี 2    ระดบัท่ี 1 
1 การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลย ี          79               203               111 
2 การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับระบบเทคโนโลยี        54      303          36 
3 การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยี          48               309          36 
4 การรับรู้ของคุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยี          28                334          31 
5 การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบเทคโนโลยี          11               368          14 
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                ระดบัท่ี 3     ระดบัท่ี 2    ระดบัท่ี 1 
 
6 การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี                                   35       300          58 
7 การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยี        121       226          46 
8 การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลย ี         115       182          96 
9 การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี      169       182          42 
10 การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบเทคโนโลยี         67       118         208 
 

จากผูใ้ห้ค  าตอบจากแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน  
 

ตารางการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีใน
ระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา 

ระดบัท่ี 3 มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยีมากถึงมากที่สุด  
ระดบัท่ี 2 มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยีปานกลาง  
ระดบัท่ี 1 มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยที่สุด  

 

การแปลระดบัผล ของความปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 

คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.00     แปลความว่า มีความรู้ความเขา้ใจและการยอมรับใน
เทคโนโลยีมากถึงมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย  1.51 -  2.50    แปลความว่า มคีวามรูค้วามเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยี
ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50  แปลความว่า มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในเทคโนโลยีนอ้ย
ถึงนอ้ยที่สุด 

 

 

ที่ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในระบบ x SD ระดับผล ล าดบั 

1 การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลยี
  

1.92 0.6914 ปาน
กลาง 

9 
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2 การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับระบบ
เทคโนโลย ี

2.05 0.4770 ปาน
กลาง 

 

4 

3 การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยี
  

2.03 0.4619 ปาน
กลาง 

5 

4 การรับรู้ของคุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยี 2.00 0.3879 ปาน
กลาง 

6 

5 การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบเทคโนโลยี
  

2.00 0.2524 ปาน
กลาง 

7 

6 การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี  1.95 0.4835 ปาน
กลาง 

8 

7 การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยี
   

2.20 0.6241 ปาน
กลาง 

2 

8 การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลย ี 2.06 0.7321 ปาน
กลาง 

3 

9 การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบ
เทคโนโลย ี

2.34 0.6585 ปาน
กลาง 

1 

10 การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบ
เทคโนโลย ี

1.66 0.7566 ปาน
กลาง 

10 

 

รวม 2.02 0.5525 ปาน
กลาง 

 

 

 จากตารางการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่าน
กรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขานั้น แสดงให้เห็นว่า การรับรู้มีผลต่อปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบ
ของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมแลว้อยู่ในระดบัปาน
กลาง (( x) = 2.02)  โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สูงสุด จะเป็นเป็นการรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและ
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ความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี  (( x) = 2.34) รองลงมา จะเป็น การรับรู้ดา้นระยะเวลาการ
ให้บริการของระบบเทคโนโลยี ((x) = 2.20) และถดัมา จะเป็น การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบ
เทคโนโลยี ((x) = 2.06) และถดัมา จะเป็น การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับระบบ
เทคโนโลยี ((x) = 2.05) และถดัมา จะเป็น การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบ
เทคโนโลยี  ((x) = 2.03) และถดัมาจะเป็น การรับรู้ของคุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลย ี
และ การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบเทคโนโลยี ซ่ึงทั้ง 2 กรณีไดค้่าเฉล่ียเท่ากบัท่ี   ((x) = 
2.20) ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ความเช่ือถือไวว้างใจในระบบ จะเกิดพร้อมกบัคุณภาพของการบริการของ
ระบบเทคโนโลยี เป็นผลควบคูก่นัไป และถดัมา การรบัรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ((x) 
= 1.95) และถดัมา การรับรู้ถึงประโยชน์การสมคัรของระบบเทคโนโลยี (( x) = 1.92)  ส่วนรายขอ้ที่
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบเทคโนโลยี (( x) = 
1.66) โดยทั้งรายขอ้ 10 ขอ้ เมื่อหาค่าเฉล่ียเป็นที่เรียบร้อยแลว้ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียทั้งหมดจะอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

3.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจใน
เทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

                       มากที่สุด    มาก  ปานกลาง นอ้ย   นอ้ยที่สุด 

1 ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรก  31   99 191   62 10 
2 ความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ               77   99 158   55   4 
3 ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน           11   79 148 149   6 
4 ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้าน                  96 114   88   87   8 
5 ความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน  9 194 141   32 17 
6 ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ    92 193   66   30 12 
7 ความพึงพอใจในดา้นการการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ 19   74 155 107 38 
8 ความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและคชจ.                    174 152   33   31   3 
9 ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ  63 103 191   28   8 
10 ความพึงพอใจในความมัน่ใจความปลอดภยั         24 107 214   33 15 
จากผูใ้ห้ค  าตอบจากแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน 

ตารางการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจใน
เทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

  ระดบั 5  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด  

  ระดบั 4  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 

  ระดบั 3  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
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  ระดบั 2  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  ระดบั 1  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 

การแปลระดบัผลของความปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่
แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

คะแนนเฉล่ีย 4.01 - 5.00 แปลความว่า ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.00 แปลความว่า ระดบัความถึงพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 แปลความว่า ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 แปลความว่า ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 แปลความว่า ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 

 

ที่ ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบ x SD ระดับผล ล าดบั 

1 ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรก  3.22 0.880 ปาน
กลาง 

8 

2 ความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

3.51 0.9925 มาก 4 

3 ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบ
ฯ 

2.87 0.8554 ปาน
กลาง 

9 

4 ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านของ
ระบบฯ 

3.54 1.1430 มาก 3 

5 ความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของ
ระบบฯ 

3.40 0.8387 ปาน
กลาง 

6 

6 ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของ
ระบบฯ 

3.85 0.9762 มาก 2 

7 ความพึงพอใจในดา้นการการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ 2.86 1.0053 ปาน
กลาง 

10 

8 ความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและคชจ.เมื่อใชง้าน
ระบบฯ 

4.21 0.9389 มากที่สุด 1 
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9 ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ 3.51 0.94146 มาก 5 

10 ความพึงพอใจในความมัน่ใจความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบฯ 

3.28 0.8368 ปาน
กลาง 

7 

 

รวม 3.43 0.9389 ปาน
กลาง 

 

 

จากตาราง ของความปัจจยัเกีย่วกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดง
รายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็ แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในเทคโนโลยีใน
ระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง ((x) = 3.43) โดยรายขอ้ความพึงพอใจที่มีค่าเฉล่ียมากสูงสุด คือ ความพึงพอใจในการ
ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้าน.ระบบฯ อยู่ระดบัมากที่สุด (( x) = 4.21)  และถดัมาคือ ความ
พึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ อยู่ระดบัมาก (( x) = 3.85) และถดัมาคือ 
ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านของระบบฯ อยู่ในระดบัมาก (( x) = 3.54)  ความพึง
พอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนด อยู่ในระดบัมาก (( x) = 3.51) และถดัมา
คือ    ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ อยู่ในระดบัมาก (( x) = 3.51) และถดัมาคือ ความ
พึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ  อยู่ในระดบัปานกลาง  (( x) = 
3.40)  และถดัมาคือ ความพึงพอใจในความมัน่ใจความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ อยู่ในระดบั
ปานกลาง  (( x) = 3.28) และถดัมาคือ ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรก อยู่ในระดบัปาน
กลาง (( x) = 3.22) และถดัมาคือ ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (( x) = 2.87) และส่วนรายขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด คือ ความพึงพอใจในดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ อยู่ในระดบัปานกลาง (( x) = 2.86)  

4. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) พิจารณาความสัมพนัธ์ของแต่
ละดา้นของปัจจยัที่ศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรบัในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดง
รายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็  และความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการ
ยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ไดด้งัน้ี 

1. การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลยี   กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคล 
ของผูเ้สียภาษีเงินได ้ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคลของผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ในส่วนของ อายุนั้น มีผลการยอมรับในเทคโนโลยีทางการรับรู้ถึง
ประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลยี แต่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อเดือนไม่ไดม้ีผลต่อดา้นการรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลยี ในระบบของการ
ยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 
2.  การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับระบบเทคโนโลยี กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผูเ้สียภาษีเงินได ้(บคุคลธรรมดาและนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ไม่ไดมี้ผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการยอมรับของระบบ
เทคโนโลยี ในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

3. การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยี    กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคลของผูเ้สีย 
ภาษีเงินได ้ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคลของ
ผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ในส่วนของอายุ ต าแหน่งงานมีผลการยอมรับในเทคโนโลยีทางดา้นการรับรู้
ความง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยี แต่ปัจจยัในส่วนของเพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้นไม่ไดมี้ผลต่อการรับรูค้วามง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยจีากการ
ยอมรับ ของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

4. การรับรู้ของคุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยี กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู ้
เสียภาษีเงินได ้ (บุคคลธรรมดาและนิติบคุคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของ
บุคคลของผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ในส่วนของอาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุ มีผลการ
ยอมรับในเทคโนโลยีทางดา้นการรับรู้ของคุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยี  แต่ปัจจยั
ในส่วนของเพศ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงานนั้นไม่ไดมี้ผลต่อ การรับรูข้องคุณภาพของการ
บริการของระบบเทคโนโลยีจากการยอมรับของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

5.  การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบเทคโนโลยี   กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคลของผูเ้สีย 
ภาษีเงินได ้ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคลของ
ผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ไม่ไดมี้ผลต่อการรับรู้พึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบเทคโนโลยี จากการ
ยอมรับของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

6.  การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี      กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้สียภาษี 
เงินได ้ (บุคคลธรรมดาและนิติบคุคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของบุคคลของ
ผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ในส่วนของอาชีพ มีผลการยอมรับในเทคโนโลยีทางดา้นการรับรู้ถึง
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี แต่ปัจจยัในส่วนของ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นั้นไม่ไดมี้ผลต่อการรับรู้พึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี จากการ
ยอมรับของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านระบบฯ 
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7.  การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยี  กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผูเ้สียภาษีเงินได ้ (บุคคลธรรมดา และนิติบคุคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของ
บุคคลของผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ในส่วนของเพศ และ อายุนั้น มีผลการยอมรับในเทคโนโลยีทางดา้น
การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลย ี แต่ปัจจยัในส่วนของ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นั้นไม่ไดมี้ผลต่อการรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการ
ของระบบเทคโนโลยี จากการยอมรับของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษี
และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

8.  การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลยี    กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้สียภาษี 
เงินได ้(บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของบุคคลของ
ผูเ้สียภาษีเงินไดน้ั้น ในส่วนของ เพศ และอายุ นั้น มีผลการยอมรับในเทคโนโลยีทางดา้นการรับรู้
ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลยี แต่ปัจจยัในส่วนของ ระดบัการศกึษา อาชีพ ต าแหน่งงาน 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นั้นไม่ไดมี้ผลต่อการรับรู้ความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลยี จากการ
ยอมรับของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านระบบฯ 

9.  การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี    กบัขอ้มูลปัจจยัส่วน 
บุคคลของผูเ้สียภาษีเงนิได ้(บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยั
ส่วนของบุคคลของผูเ้สียภาษีนั้น ในส่วนของ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลการยอมรับในเทคโนโลยี
ทางดา้นการรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลย ี แต่ปัจจยัในส่วนของ เพศ อาย ุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงานนั้น ไม่ไดมี้ผลต่อ การรับรูถึ้งดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของ
ระบบเทคโนโลยี จากการยอมรับของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและ
การช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

10.  การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบเทคโนโลยี       กบัขอ้มูลปัจจยัส่วน 
บุคคคลของผูเ้สียภาษีเงินได ้ (บคุคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูล
ปัจจยัส่วนของบุคคลของผูเ้สียภาษีนั้น ในส่วนของ เพศ นั้นมีผลการยอมรับในเทคโนโลยีทางดา้น
การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลยี แต่ปัจจยัในส่วนของ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ 
ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น ไม่ไดมี้ผลต่อการรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืน
ภาษกีบัระบบเทคโนโลยี จากการยอมรับของระบบเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

11.  ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ      ในครั้ งแรก    กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคลของผูเ้สีย
ภาษี (บคุคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของบุคคลของผู้
เสียภาษีนั้น ในส่วนของ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เพศ อายุ นั้น มีความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ 
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ในครั้ งแรก แต่ในส่วนของ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงานนั้น  ไม่ไดม้ีผลต่อความพึงพอใจใน
การยื่นแบบผ่านระบบของการยื่นแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 
12.  ความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ  ในระยะเวลาท่ีก าหนด        กบัขอ้มูลปัจจยัส่วน 
บุคคลของผูเ้สียภาษ ี (บุคคลธรรมดา และนิติบคุคล) ผลการวิเคราะห์  ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ของบุคคลของผูเ้สียภาษีนั้น ในส่วน อายุ นั้นมีความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ในส่วนของ เพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนนั้น ไม่ไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนดของการยื่น
แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

13.  ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านของระบบฯ กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคล 
ของผูเ้สียภาษี (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของ
บุคคลของผูเ้สียภาษนีั้น ในส่วนของ เพศ นั้นมีความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพของการใชง้าน
ของระบบฯ แต่ในส่วนของ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น 
ไม่ไดม้ีผลต่อความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านของระบบฯ ของการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็ 

14.  ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านของระบบฯ      กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคล 
ของผูเ้สียภาษี (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของ
บุคคลของผูเ้สียภาษนีั้น ไม่ไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในดา้นประโยชน์ของการใชง้านของระบบฯ 
ของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

15.  ความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคล 
ของผูเ้สียภาษี (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของ
บุคคลของผูเ้สียภาษนีั้น ไม่ไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบ
ฯ ของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

16. ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ    กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคล 
ของผูเ้สียภาษี (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของ
บุคคลของผูเ้สียภาษนีั้น ในส่วนของอายุ นั้นมีความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ
ของระบบฯ แต่ในส่วนของ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น 
ไม่ไดม้ีผลต่อความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ ของการยื่นแสดง
รายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็ 

17.  ความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ   กบัขอ้มูลปัจจยัส่วน 
บุคคลของผูเ้สียภาษ ี (บคุคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ของบุคคลของผูเ้สียภาษีนั้น ในส่วนของ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุ นั้นมีความพึงพอใจ
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ในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ แต่ในส่วนของ ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งงาน และ
เพศ นั้นไม่ไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในดา้นการบิรการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ ของการ
ยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

18.  ความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้านระบบฯ     กบัขอ้มูลปัจจยัส่วน 
บุคคลของผูเ้สียภาษ ี (บคุคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ของบุคคลของผูเ้สียภาษีนั้น ในส่วนของอายุนั้น มีความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย
เมื่อใชง้านระบบฯ แต่ในส่วนของ เพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนนั้น ไม่ไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเม่ือใชง้านระบบฯ ของการ
ยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

19.  ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ         กบัขอ้มูลปัจจยัส่วน  บคุคลของผูเ้สียภาษ ี
(บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วนของบุคคลของผูเ้สีย
ภาษีนั้นไม่ไดมี้ผลต่อความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ ของการยื่นแสดงรายการภาษีและ
การช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  
20.  ความพึงพอใจในความมัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ    กบัขอ้มูลปัจจยัส่วน 
บุคคลของผูเ้สียภาษ(ีบุคคลธรรมดา และนิติบคุคล) ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วน
ของบุคคลของผูเ้สียภาษีนั้น ในส่วนของ อาชีพ และอายุ นั้นมีความพึงพอใจในความมัน่ใจความ
ปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ แต่ในส่วนของ เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนนั้น ไม่ไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในความมัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ ของการ
ยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  
 5.  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ ๆ 
      จากผลการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัปัจจยัและการ
ยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ทางดา้นการยอมรับและความพึงพอใจในเทคโนโลยีใน ระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและ
การช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินเสียภาษีเงินไดใ้นเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางเขน 
ประกอบไปดว้ยพ้ืนที่รับผิดชอบ แขวงสายไหม,แขวงท่าแร้ง, แขวงออเงิน,แขวงคลองถนน และ
แขวงอนุสาวรีย ์ และในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
แขวงบา้นช่างหล่อ, แขวงอรุณอมัรินทร์,  แขวงบางขุนศรี, แขวงบางขนุนนท,์ แขวงศิริราช โดยหา
ค่าความถ่ี และร้อยละ  
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 จ านวนและร้อยละความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อย
ละ 

1.การประชาสัมพนัธ์ และการบริการในขอ้มูลของการใชบ้ริการระบบแสดง
รายการและช าระภาษี  ให้สามารถติดต่อไดง่้ายขึ้น และให้ขอ้มูลเหมือนกนัใน
ทุกครั้ งท่ีสอบถาม 

5 10.42 

2.การใชง้านระบบ ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้มื่อท าการยื่นแบบแสดงรายการไปแลว้ 
หรือไม่สามารถลบในรายการที่แสดงรายการไปแลว้  และเมื่อปัญหางานระบบ
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตดิต่อเพื่อแกไ้ข       เพราะแน่ืองจากเกิดจากตวัระบบเอง 

8 16.67 

3.ไม่สามารถขอขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ถา้ตอ้งการขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีเป็นระยะเวลา 6 
เดือนขึ้นไป หรือถา้ตอ้งไปขอขอ้มูลยอ้นหลงัจากเจา้หนา้ท่ี ตอ้งท าขึ้นตอนใน
การขอและไดร้ับในขอ้มูลอย่างนอ้ย 1 วนั แต่ถา้ส่งทางอิเล็กทรอนิคส์ ตอ้งรอ 
อย่างนอ้ย 1 วนั หรือไม่มีการส่งให้ ตอ้งติดต่อทวงสอบถาม 

3 6.25 

4.การติดต่อสอบถาม ในปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยีในระบบของการ
ยื่นและช าระฯ ติดต่อไดย้าก และบางครั้ งไม่ไดร้ับขอ้มูลอยา่งท่ีตอ้งการ 

26 54.17 

5.ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากภายในของตวักิจการ หรือของผูเ้สียภาษีเงินไดเ้อง 4 8.33 

6.ดา้นพฤติกรรมความคิด และดา้นความเช่ือของผูเ้สียภาษตี่อการใชเ้ทคโนโลยี
ในระบบของการยืน่และช าระ 

2 4.16 

 รวม 48 100.00 

 

 จากแบบสอบถาม จ านวน 393 ชุดนั้น จากกลุ่มตวัอยา่ง มีการแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจ านวน 48 ชุด จากจ านวนแบบสอบถามทั้งมหด 393 ชุด คดิเทียบเป็นสัดส่วนร้อย
ละ  12.21 
 จากจ านวนและร้อยละความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง มี
ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัปัจจยัการยอมรบัในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดง
รายการภาษี และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ของผูม้ีเงินเสียภาษีเงินไดใ้นเขตกรมสรรพากร
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พ้ืนท่ีสาขาบางเขน ประกอบไปดว้ยพ้ืนทีร่ับผิดชอบ แขวงสายไหม,แขวงท่าแร้ง, แขวงออเงิน,แขวง
คลองถนน และแขวงอนุสาวรีย ์ และในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย ประกอบไปดว้ย
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ แขวงบา้นช่างหล่อ, แขวงอรุณอมัรินทร์,  แขวงบางขนุศรี, แขวงบางขนุนนท,์ 
แขวงศิริราช  นั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 6  ประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่  

การติดต่อสอบถาม ในปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยีในระบบของการยืน่และช าระ
ฯ ติดต่อไดย้าก และบางครั้ งไม่ไดร้ับขอ้มูลอย่างท่ีตอ้งการ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17  

การใชง้านระบบ ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้มื่อท าการยื่นแบบแสดงรายการไปแลว้ หรือไม่
สามารถลบในรายการที่แสดงรายการไปแลว้  และเมื่อปัญหางานระบบตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ติดต่อเพื่อแกไ้ขเพราะเน่ืองจากเกิดจากตวัระบบเอง จ านวน8 คน คิดเป็นร้อยละ16.67  

การประชาสัมพนัธ์ และการบริการในขอ้มูลของการใชบ้ริการระบบแสดงรายการและ
ช าระภาษี และการติดต่อสอบถาม ให้สามารถติดต่อไดง่้ายขึ้น และให้ขอ้มูลเหมือนกนัในทุกครั้ งท่ี
สอบถาม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42  

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากภายในของตวักิจการ หรือของผูเ้สียภาษีเงินไดเ้อง จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33  

ไม่สามารถขอขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ ถา้ตอ้งการขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 
หรือถา้ตอ้งไปขอขอ้มูลยอ้นหลงัจากเจา้หนา้ท่ี ตอ้งท าขึ้นตอนในการขอและไดร้ับในขอ้มูลอย่าง
นอ้ย 1 วนั แต่ถา้ส่งทางอิเล็กทรอนิคส์ ตอ้งรอ อย่างนอ้ย 1 วนั หรือไม่มีการส่งให้ ตอ้งตดิต่อทวง
สอบถาม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ 

ดา้นพฤติกรรมความคิด และดา้นความเช่ือของผูเ้สียภาษีตอ่การใชเ้ทคโนโลยีในระบบของ
การยื่นและช าระ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 

     การวจิยัในเร่ืองของปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยใีน ระบบของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
งานวิจยัครั้ งน้ีก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเฉพาะเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีเขตบางเขน ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ แขวงสายไหม, แขวงท่าแร้ง, แขวงออเงิน, แขวงคลองถนน, แขวงอนุสาวรีย ์ และเขต
กรมสรรพากรพ้ืนท่ีเขตบางกอกนอ้ย ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แขวงบา้นช่างหล่อ, แขวง
อรุณอมัรินทร์, แขวงบางขุนศรี, แขวงบางขุนนนท,์ แขวงศิริราชในครั้ งน้ีทางผูว้ิจยั ไดล้งพ้ืนท่ีใน
การวจิยัโดยเลือกพ้ืนท่ีในการท าวิจยั ในกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 2 สาขาเน่ืองจากทางผูว้ิจยัในส่วน
งานท่ีรับผิดชอบของบริษทัฯ ท่ีท างานขึ้นอยูก่บัทางกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 2 สาขาโดยตรง และ
ไดเ้ขา้ไปในกรมสรรพากรสาขาพ้ืนท่ีในการติดต่อประสานงานในทุกกรณี ในทุกรายละเอียดทีต่อ้ง
ท าการติดต่อ สอบถาม และท างานควบคู่ไปกบัทางกรมสรรพากรพ้ืนท่ีทั้ง 2 สาขาน้ี แต่ทางผูว้ิจยัก็
มีความตอ้งการท่ีตอ้งการอยากท าให้ทุกกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา แต่เน่ืองจากตอ้งใชก้ารติดต่อ
สอบถาม ติดตามรายละเอียด และอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลามาก ดังนั้นทางผูว้จิยัขอวจิยัในขอบเขตท่ี
สามารถตอ้งการให้ประโยชนก์บัทางกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการขอ
ความรับความร่วมมือจากผูป้ระกอบการและผูเ้สียภาษีในการยื่นแบบและอาจจะน าไปสู่    กระบวน 
การแกไ้ขในภาครัฐในการแกไ้ขในส่ิงท่ีไดร้ับจากการท าวจิยัในครั้ งน้ี และท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบยืน่แบบแสดงรายการ และช าระภาษีบคุคลธรรมดาและบริษทันิติ
บุคคล ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้นเขตของกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร และไดข้อ้มูลในการพฒันาการใชร้ะบบยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีบคุคล
ธรรมดา และนิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูม้ีเงินไดแ้ละบริษทั ห้างฯ ร้านฯ ซ่ึง
สามารถน ามาใชเ้ป็น แนวปฏิบตัิให้กบักรมสรรพากร ทีอ่ยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบ การดูแลของ
กรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
เป็นการกระตุน้ให้เกิดการยอมรับดา้นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้สียภาษตี่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
     ผลของการวิจยัในการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

     จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูมี้เงินไดใ้นกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางเขน (ลาดปลาเคา้) และ
กรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย (จรัญสนิทวงศ)์ นั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 393 คนในภาพรวมจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงเป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และเป็นเพศชายจ านวน 131 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 36 ปี - 40 ปี 
จ านวน 136 คน คดิเป็นร้อยละ 34.61 และ อายุตั้งแต ่31 ปี - 35 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
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20.61 และ ตั้งแต่ 25 ปี - 30 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.55 และ ตั้งแต่ 41 ปี - 45 ปี จ านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49 และ ตั้งแต่ 46 ปี - 50 ปี จ านวน  16 คน คดิเป็นร้อยละ 4.07 และ ตั้งแต่ 
51 ปี - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.80 และ ตั้งแต่ 56 ปี - 60 ปี จ านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และ
มากกว่า 61 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 0.76 ตามล าดบั 

ส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 365 คน คดิเป็นร้อยละ 92.88 รองลงมาคือศาสนา
อิสลาม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.12 ส่วนศาสนา ในแบบสอบถามในการท าวิจยั ยงัไม่พบ
มากกว่าศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 

ส่วนมากระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 51.14 และ 
ระดบั ปวท./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 และ ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 
และมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 23 
คน คดิเป็นร้อยละ 5.86 ตามล าดบั 

ส่วนมากอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 65.14 และ ผู ้
ตรวจสอบบญัชี/ผูท้ าบญัชี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03 และธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
คา้ขาย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 3.31 ตามล าดบั 

ส่วนมากต าแหน่งงาน พนกังาน/ลูกจา้ง จ านวน 362 คน คดิเป็นร้อยละ 92.11 และ เจา้ของ
กิจการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.62 และกรรมการผูจ้ดัการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 และ(ยู
ทูบเบอร์ กบันกัแสดงสาธารณะ) จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.51 ตามล าดบั 

ส่วนมากรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15 
และ รายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52 และ รายไดต้่อ
เดือน 10,001 - 20,000 จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.16 และ รายไดต้่อเดือน 40,001 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 8.91 และรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นในเร่ืองของปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบ
ของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล)  

ระดบัความคิดเห็นปัจจยัที่มีผลต่อเร่ืองการยอมรับในเทคโนโลยี ในระบบของการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ในครั้ งน้ี ในภาพรวมจากแบบสอบถามของ
กลุ่มตวัอย่างนั้นไดท้ าการแบ่งออกเป็น ทางดา้นปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบของการยื่น
แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา และ ทางดา้น
ปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต และขอ้เสนอแนะ                    
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ไดร้ับคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.02 โดย
ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อระดบัความเห็น ในปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดง
รายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็ ไดแ้ก ่

ผลการศึกษาของระดบัความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในระบบของการ
ยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตไดท้ าการวจิยัทั้งส้ิน 10 ระดบั โดยแบ่งออก
ดงัน้ี 

1.   ระดบัความคิดเห็นของ      ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรู้ถึงประโยชน์การสมคัรของระบบ 
เทคโนโลยีจากระดบัความคิดเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คนนั้น มีการรับรู้ถึง
ประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 79 คน และมีการรับรู้ถึง
ประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน  203 คน และมีความรู้ความเขา้ใจ
และการยอมรับในเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน  11 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบัความคิดน้ี 
มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 1.92 อยู่ในระดบัปานกลางในเร่ืองการรับรูถึ้งประโยชน์การสมคัรในการยอมรับของ
ระบบเทคโนโลย ี

2.  ระดบัความคิดเห็นของ  ผูม้ีเงินไดต้่อการการรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับใน 
เทคโนโลยี จากระดบัความคิดเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คนนั้น มีการรับรู้
ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการยอมรับระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 54 คน และมีการรับรู้
ประโยชน์ไดร้ับจากการยอมรับระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 303 คน และมีความการรับรู้
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับระบบเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยที่สุด ทั้งส้ิน 36 คน และค่าเฉล่ีย ของ
ระดบัความคิดน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.05 อยู่ในระดบัปานกลางในเร่ืองการรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจาก
การยอมรับระบบเทคโนโลย ี

3.  ระดบัความคิดเห็นของ    ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบในตวั 
เทคโนโลยีจากระดบัความคิดเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน  393 คนนั้น มีการรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 48 คน และมีการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้านของระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 309 คน และมกีารรับรู้ความง่ายในการใชง้าน
ของระบบเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 36 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบัความคิดน้ี มี
ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 2.03 อยุ่ในระดบัปานกลางในเร่ืองของการรบัรู้ความง่ายในการใชง้านของการยอมรับ
ระบบเทคโนโลยี  

4.  ระดบัความคิดเห็นของ      ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรู้ของคุณภาพของการบริการของระบบ 
เทคโนโลยี จากระดบัความคิดเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คนนั้น  มีการรับรู้ของ
คุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 28 คน และมีการรับรู้ของ
คุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 334 คน และมีการรับรู้ของ
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คณุภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ทั้งส้ิน 31 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบั
ความคดิน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.00 อยู่ในระดบัปานกลางในเร่ืองของการรับรู้คุณภาพของการบริการ
ของการยอมรับระบบเทคโนโลยี 

5.   ระดบัความคิดเห็นของผูม้ีเงินไดต้่อการรับรูค้วามเช่ือถือไวว้างใจใน   ระบบเทคโนฯ 
จากระดบัความคิดเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน  393 คนนั้น มีการรับรูค้วามเช่ือถือ
ไวว้างใจในระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 11 คน และมีการรับรู้ความเช่ือถือไวว้างใจ
ในระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 368 คน และมีการรับรูค้วามเช่ือถือไวว้างใจในระบบ
เทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 14 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบัความคดิน้ี มีค่าเฉล่ียอยุ่ท่ี 2.00 
อยู่ในระดบัปานกลางในเร่ืองของการรับรู้ความเช่ือถือไวว้างใจของการยอมรับระบบเทคโนโลยี 

6.  ระดบัความคิดเห็นของ   ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรู้ถึงประสิทธิภาพของ   ระบบเทคโนโลย ี
จากระดบัความคิดเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน  393 คนนั้น มีการรับรู้ถึงประสิทธิภาพ
ของระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 35 คน และมีการรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 300 คน และมกีารรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีนอ้ย
ถึงนอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 58 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบัความคิดน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.95 อยู่ในระดบั
ปานกลางในเร่ืองของการรับรู้ถึงประสิทธิภาพของการยอมรับระบบเทคโนโลยี 

7.  ระดบัความคิดเห็นของ     ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรูด้า้นระยะเวลาการให้บริการของระบบ 
เทคโนโลยี จากระดบัความคดิเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393  คนนั้น มีการรับรูด้า้น
ระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 121 คน และมีการรับรู้
ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 226 คน และมีการรับรุ้ดา้น
ระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยนีอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ทั้งส้ิน 46 คน และค่าเฉล่ีย ของ
ระดบัความคิดน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.20 อยู่ระดบัปานกลางในเร่ืองของการรับรู้ดา้นระยะเวลาการ
ให้บริการของการยอมรับระบบเทคโนโลย ี

8.   ระดบัความคิดเห็นของ    ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลย ี
จากระดบัความคิดเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คนนั้น มีการรับรูด้า้นความถูกตอ้ง
ของระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 115 คน และมีการรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบ
เทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 182 คน และมีการรับรุ้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลยีนอ้ย
ถึงนอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 42 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบัความคิดน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.06 อยู่ระดบัปาน
กลางในเร่ืองของการรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของการยอมรับระบบเทคโนโลย ี

9.  ระดบัความคิดเห็นของ ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและดา้นรวดเร็วของ 
ระบบเทคโนโลยี จากระดบัความคดิเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คนนั้น มีการรับรู้
ถึงดา้นความสะดวก และความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 169 คน 
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และมีการรับรู้ถึงดา้นความสะดวก และความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน  182 
คน และมีการรับรู้ถึงดา้นความสะดวก และความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยที่สุด 
ทั้งส้ิน 42 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบัความคิดน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.34 อยู่ระดบัปานกลางในเร่ืองของ
การรับรู้ความสะดวก และความรวดเร็วของการยอมรับระบบเทคโนโลยีฃ 

10. ระดบัความคิดเห็นของ        ผูม้ีเงินไดต้่อการรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคนืภาษ ี
กบัระบบเทคโนโลยี จากระดบัความคดิเห็นน้ี จากกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คนนั้น มีการ
รับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบเทคโนโลยีมากถึงมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 67 คน 
และมีการรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคนืภาษีกบัระบบเทคโนโลยีปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 118 
คน และมีการรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบเทคโนโลยนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดนั้น 
ทั้งส้ิน 208 คน และค่าเฉล่ีย ของระดบัความคิดน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.66 อยู่ระดบัปานกลาง ในเร่ือง
ของการรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษขีองการยอมรับระบบเทคโนโลยี 
 ดงันั้นระดบัความคิดเห็นทั้ง 10 ขอ้ที่มีผลต่อปัจจยัการเขา้ใจและการยอมรับของระบบ
เทคโนโลยีนั้นจะเห็นไดว้่า ระดบัผลจะอยู่ที่ระดบัปานกลางทุกขอ้ที่มีผลต่อการวิจยั ซ่ึงถา้จะเรียงใน
ระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ีย ท่ีเกดิขึ้นจากผูต้อบแบบสอบถามนั้น การยอมรับระบบเทคโนโลยี
จะให้ความการรับรู้ถึงความสะดวกและความรวดเร็วของระบบ , และ การรับรู้ดา้นระยะเวลาการ
ให้บริการของระบบเทคโนโลยี , และ การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบ , และ การรับรู้
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับระบบ , และการรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบ , และ การ
รับรู้ของคณุภาพของการบริการของระบบ , การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบ , และ การ
รับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบ , และการรับรู้ถึงประโยชน์การสมคัรของระบบ , และการรับรู้ถึง
ระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบ จึงมคีวามสอดคลอ้งในเร่ืองค่าเฉล่ีย 
โดยผูส้อบถามยงัมีความเขา้ใจและการยอมรับระบบเทคโนโลยี ในระดบัปานกลางตามค่าเฉล่ียที่คิด
มาได ้

ไดร้ับคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 โดย
ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ ระดบัความเห็นในปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของ
การยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

ผลการศึกษาของ ระดบัความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีใน
ระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตไดท้ าการวิจยัทั้งส้ิน 10 
ระดบั โดยแบ่งออกดงัน้ี 

1.  ระดบัความพึงพอใจ    ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในการเขา้ระบบของเทคโนโลยี 
ในครั้ งแรกจากระดบัความคดิเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน นั้น มีความพึงพอใจในการ
เขา้ระบบฯ ในครั้ งแรกมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 31 คน และมีความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ ง
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แรกมากนั้น ทั้งส้ิน 99  คน และมีความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯในครั้ งแรกปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 
191 คน และมีความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรกนอ้ยนั้น ทั้งส้ิน  62 คน และมีความพึง
พอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรกนอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 10 คน และค่าเฉล่ียของระดบัความพึง
พอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.22 อยู่ในระดบัปานกลางในเร่ืองความพึงพอใจในการเขา้ระบบของ
เทคโนโลยีในครั้ งแรก 

2.  ระดบัความพึงพอใจ    ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ   ใน 
ระยะเวลาท่ีก าหนด จากระดบัความคิดเห็น      จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน นั้น มีความพึง
พอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 77 คน และมคีวามพึง
พอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนดมากนั้น ทั้งส้ิน 99  คน และมีความพึงพอใจ
ในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนดปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 158 คน และมีความพึง
พอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนดนอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 55 คน และมีความพึงพอใจ
ในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนดนอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 4 คน และค่าเฉล่ียของระดบั
ความพึงพอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.51 อยู่ในระดบัมากในเร่ืองความพึงพอใจในการยืน่แบบผ่าน
ระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.  ระดบัความพึงพอใจ   ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 
ของระบบฯ จากระดบัความคิดเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน นั้น มีความพึงพอใจใน
ดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 11 คน และมีความพึงพอใจในดา้น
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ มากนั้น ทั้งส้ิน 79  คน  และมีความพึงพอใจในดา้น
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 148 คน และมีความพึงพอใจในดา้
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 149 คน และมีความพึงพอใจในดา้น
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ นอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 6 คน และค่าเฉล่ียของระดบัความพึง
พอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.87 อยู่ในระดบัปานกลางในเร่ืองความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใช้
งานของระบบฯ 

4.  ระดบัความพึงพอใจ  ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้าน 
ระบบฯ จากระดบัความคิดเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน นั้น มีความพึงพอใจในดา้น
ประโยชนข์องการใชง้านระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 96 คน และมีความพึงพอใจในดา้นประโยชน์
ของการใช ้งานระบบฯ มากนั้น ทั้งส้ิน 114  คน  และมีความพึงพอใจในดา้นประโยชน์ของการใช้
งานระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 88 คน และมีความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้าน
ระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 87  คน และมีความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านระบบฯ นอ้ย
ท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 8 คน และค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.54 อยู่ในระดบัมาก 
ในเร่ืองมีความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านระบบฯ 
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5.  ระดบัความพึงพอใจ  ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้
งานของระบบฯ จากระดบัความคดิเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน นั้น มีความพึงพอใจ
ในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 9 คน และมีความพึงพอใจใน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ มากนั้น ทั้งส้ิน 194  คน  และมีความพึงพอใจในการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 141 คน และมีความพึงพอใจในการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 32  คน และมีความพึงพอใจในการรับรู้
ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ นอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 17 คน และค่าเฉล่ียของระดบัความพึง
พอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.40 อยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองมีความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใชง้านของระบบฯ 

6.  ระดบัความพึงพอใจ   ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือ 
ถือของระบบฯ จากระดบัความคิดเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน มีความพึงพอใจใน
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 92 คน และมีความพึงพอใจใน
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ มากนั้น ทั้งส้ิน 193  คน  และมีความพึงพอใจใน
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 66 คน และมคีวามพึงพอใจใน
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 30  คน และมีความพึงพอใจใน
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ นอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 12 คน และค่าเฉล่ียของระดบั
ความพึงพอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.85 อยู่ในระดบัมาก ในเร่ืองมีความพึงพอใจในความถูกตอ้งและ
ความน่าเช่ือถือของระบบฯ 

7.  ระดบัความพึงพอใจ ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชา 
สัมพนัธ์ของระบบฯ จากระดบัความคดิเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน มคีวามพึงพอใจ
ในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 19 คน และมีความพึง
พอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯมากนั้น ทั้งส้ิน 74 คน  และมีความพึง
พอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 155 คน และมี
ความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 107  คน และมี
ความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ นอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 38 คน 
และค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.86 อยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองมีความพึง
พอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ 

8.  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย 
เมื่อใชง้านระบบฯ จากระดบัความคิดเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน มีความพึงพอใจใน
การประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเม่ือใชง้านระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 174 คน และมคีวามพึงพอใจ
ในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้านระบบฯ มากนั้น ทั้งส้ิน 152 คน  และมีความพึงพอใจ
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ในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเม่ือใชง้านระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 33 คน และมีความพึง
พอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเม่ือใชง้านระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 31  คน และมีความพึง
พอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใช ้       งานระบบฯ นอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 3 คน และ
ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.21 อยู่ในระดบัมากที่สุด ในเร่ืองมีความพึงพอใจ
ในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้านระบบฯ 

9.  ระดบัความพึงพอใจ  ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ จาก 
ระดบัความคิดเห็น จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน 393 คน มีความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของ
ระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 63 คน และมีความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ มากนั้น 
ทั้งส้ิน 103 คน  และมีความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 191 คน และ
มีความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 28  คน และมีความพึงพอใจทางดา้น
รูปแบบของระบบฯ นอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 8 คน และค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ที่ 3.51 อยู่ในระดบัมาก ในเร่ืองมีความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ 

10.   ระดบัความพึงพอใจ ของผูเ้สียภาษีต่อความพึงพอใจในความมัน่ใจในความปลอดภยั 
ของขอ้มูลในระบบฯ จากผูท้ าแบบสอบถามทั้งส้ิน  393 คน มีความพึงพอใจในความมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ มากท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 24 คน และมีความพึงพอใจในความมัน่ใจใน
ความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ มากนั้น ทั้งส้ิน 107 คน  และมีความพึงพอใจในความมัน่ใจใน
ความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ ปานกลางนั้น ทั้งส้ิน 214 คน และมีความพึงพอใจในความ
มัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ นอ้ยนั้น ทั้งส้ิน 33  คน และมีความพึงพอใจในความ
มัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ นอ้ยท่ีสุดนั้น ทั้งส้ิน 15 คน และค่าเฉล่ียของระดบั
ความพึงพอใจน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.28 อยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองมีความพึงพอใจในความมัน่ใจ
ในความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ  
  ดงันั้นตามระดบัพึงพอใจ ในระดบัความเห็นในปัจจยัเกี่ยวกบัความพึงพอใจใน
เทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น ซ่ึงเรียง
ตามคิดเห็น จะเห็นไดว้่าผูเ้สียภาษีมีความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย เมื่อใชง้าน
ระบบฯ ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด และตามมาดว้ย ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความ
น่าเช่ือถือของระบบฯ และความพึงพอใจในดา้นประโยชน์ของการใชง้านของระบบฯ อยู่ในระดบั
ความพึงพอใจมาก และ ตามระดบัมาดว้ย ความพึงพอใจในการยืน่แบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ี
ก าหนด, ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ, ความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใชง้านของระบบฯ, ความพึงพอใจในความมัน่ใจความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ, ความพึง
พอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรก, ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ 
และสุดทา้ยความพึงพอใจในดา้นการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ  
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การทดสอบสมมติฐาน 

 ผูว้ิจยัจะทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า T-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระที่มี 2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (t-test Independent) ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานจากอายุ และเพศ ซ่ึงมีผล
ส าคญัในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพ้ืนฐานของบุคคลต่อผลการวิจยั มีดงัน้ี  

 สมมติฐาน ที่ 1 เพศ มีผลท าให้ปัจจยัการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่
แสดงรายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 

 

     ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบกบัปัจจยัการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่น
แสดงรายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามเพศ 

 

ดา้นปัจจยั ชาย 
n = 
131 
x 

 

S.D. 

หญิง 
n = 
262 
x 

 

S.D. 
 

t sig. 

การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของระบบ
เทคโนโลย ี

1.49 0.68350 1.72 0.78075 -2.854 0.005 

การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการยอมรับ
ระบบเทคโนโลย ี

1.96 0.35958 2.01 .40107 -1.104 0.270 

การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบ
เทคโนโลย ี

2.01 0.43846 2.04 0.47359 -0.695 0.488 

การรับรู้ของคุณภาพของการบริการของ
ระบบเทคโนโลย ี

1.96 0.35958 2.01 0.40107 -1.104 0.270 

การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบ
เทคโนโลย ี

1.98 0.15016 2.00 0.29033 -0.848 0.397 

การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลย ี

1.91 0.47150 1.96 0.48950 -0.959 0.338 
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การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของ
ระบบเทคโนโลย ี

2.09 0.62574 2.24 0.61852 -0.2240 0.026 

การรรับรูด้า้นความถูกตอ้งของระบบ
เทคโนโลย ี

1.93 0.76652 2.11 0.70848 -2.253 0.025 

การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและความ
รวดเร็วของระบบเทคโนโลย ี

2.23 0.68573 2.37 0.64055 -2.012 0.045 

การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืน
ภาษกีบัระบบเทคโนโลย ี

1.49 0.68350 1.72 0.78078 -2.854 0.005 
 

รวมเฉลีย 1.91 0.5978 2.02 0.5974 
  

 

จากตาราง พบว่าปัจจยัการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการและการ
ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามเพศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

เพศชายมีการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบ ของการยืน่แสดงรายการและการช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (( x) = 1.91) เมื่อพิจารณาเป็นปัจจยัทางดา้น
การยอมรับแลว้ดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.49 - 2.23 ดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการรับรุ้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี (( x) = 
2.23) ส่วนดา้นที่มีค่าเฉล่ียนต ่าสุด จะมีดว้ยกนัถึง 2 ดา้นคือ  การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของ
ระบบเทคโนโลยี (( x) = 1.49) และดา้นการรับรู้พึงระบบการช าระและการขอคนืภาษีกบัระบบ
เทคโนโลยี (( x) = 1.49) 

เพศหญิงมีการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบ ของการยืน่แสดงรายการและการช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (( x) = 2.02) เมื่อพิจารณาเป็นปัจจยัทางดา้น
การยอมรับแลว้ดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.72 - 2.37 ดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการรับรุ้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี ((x ) = 
2.37) ส่วนดา้นที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด จะมีดว้ยกนัถึง 2 ดา้นคือ  การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัรของ
ระบบเทคโนโลยี (( x) = 1.72) และดา้นการรับรู้พึงระบบการช าระและการขอคนืภาษีกบัระบบ
เทคโนโลยี (( x) = 1.72) 
 สมมติฐาน ที่ 2 เพศ มีผลท าให้ความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดง
รายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็แตกต่างกนั 
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      ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดง
รายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็จ าแนกตามเพศ 
 

ดา้นปัจจยั ชาย 
n = 
131 
x 

 

S.D. 

หญิง 
n = 
262 
x 

 

S.D. 
 

t sig. 

ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ ง
แรก 

3.40 0.10617 3.52 0.10608 -1.114 0.266 

ความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบ
ฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.40 0.10617 3.52 0.10608 -1.114 0.266 

ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการ
ใชง้านของระบบฯ 

2.69 0.09092 2.92 0.39705 -2.519 0.012 

ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการ
ใชง้านของระบบฯ 

3.37 0.12199 3.59 0.11827 -1.752 0.081 

ความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้านของระบบฯ 

3.42 0.07252 3.35 0.07252 -0.8080 0.420 

ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความ
น่าเช่ือถือของระบบฯ 

3.68 0.10403 3.89 0.10564 -2.055 0.041 

ความพึงพอใจในดา้นการบริการของ
การประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ 

2.72 0.10743 2.87 0.10609 -1.421 0.156 

ความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้านระบบฯ 

3.10 0.08907 3.30 0.08798 -2.271 0.024 

ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของ
ระบบฯ 

3.10 0.08907 3.30 0.08979 -2.271 0.024 
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ความพึงพอใจในความมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ 

3.10 0.8907 3.30 0.08798 -2.271 0.024 
 

รวมเฉลีย 3.20 0.177807 3.36 0.127748 
  

 

จากตาราง พบว่าปัจจยัความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการและ
การช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามเพศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

เพศชายมีการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบ ของการยืน่แสดงรายการและการช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ((x ) = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นปัจจยัความพึง
พอใจแลว้อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.69 - 3.40 ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
จะมีดว้ยกนั 2 ดา้นคือดา้นการความพึงพอใจในการเขา้ระบบครั้ งแรก  ((x ) = 3.40) และดา้นความ
พึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนด ส่วนดา้นที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  ความพึง
พอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ (x() = 2.69) 

 เพศหญิงมีการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบ ของการยืน่แสดงรายการและการช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ((x) = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นปัจจยัทางดา้น
ความพึงพอใจทุกแลว้ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ถึง มาก โดยค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.87 - 3.89 ดา้นที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ (( x) = 3.89) 
ส่วนดา้นที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด จะมดีว้ยคือ  ความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์
ของระบบฯ ((x) = 2.87)  

สมมติฐาน ที่ 3  อายุ มีผลท าให้ปัจจยัการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดง
รายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

     ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบอายุกบัปัจจยัการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการ
ยืน่แสดงรายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามอายุ 
 

ดา้นปัจจยั แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัร
ของระบบเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.185 
215.227 
224.41 

7 
385 
392 

1.312 
0.559 

2.347 0.023 

การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการ
ยอมรับระบบเทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.833 
57.145 

7 
385 

0.262 
0.148 

1.764 0.093 
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รวม 58.977 392 

การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน
ของระบบเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.116 
81.517 
83.634 

7 
385 
392 

0.302 
0.212 

1.428 0.193 

การรับรู้ของคุณภาพของการ
บริการของระบบเทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.833 
57.145 
58.977 

7 
385 
392 

0.262 
0.148 

1.764 0.093 

การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจ
ในระบบเทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.620 
24.357 
24.977 

7 
385 
392 

0.089 
0.063 
 

1.400 0.204 

การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.034 
87.620 
91.654 

7 
385 
392 

0.576 
0.228 

2.532 0.015 

การรับรู้ดา้นระยะเวลาการ
ให้บริการของระบบเทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.751 
146.936 
152.687 

4 
385 
392 

0.822 
0.382 

2.153 0.038 

การรรับรูด้า้นความถูกตอ้งของ
ระบบเทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.896 
202.186 
210.081 

7 
385 
392 

1.128 
0.525 

2.148 0.038 

การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและ
ความรวดเร็วของระบบ
เทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.499 
167.460 
169.959 

7 
385 
392 

0.357 
0.435 

0.821 0.570 

การรับรู้ถึงระบบการช าระและ
การขอคนืภาษีกบัระบบ
เทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.185 
215.227 
224.412 

7 
385 
392 

1.312 
0.559 

2.347 0.023 
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จากผลการเปรียบเทียบอายุกบัปัจจยัการ ยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดง
รายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็จ าแนกตามอาย ุ ในภาพรวมและดา้นของการยอมรับใน
เทคโนโลยีในระบบของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น จาก
การวิเคราะห์อายุไม่ไดม้ีผลต่อการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการและการ
ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

สมมติฐาน ที่ 4  อายุ มีผลท าให้ความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดง
รายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

     ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบกบัความพงึพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่น
แสดงรายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามอายุ 
 

ดา้นปัจจยั แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 

ความพึงพอใจในการเขา้ระบบ
ฯ ในครั้ งแรก 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

24.316 
361.827 
386.142 

7 
385 
392 

3.474 
0.940 

3.696 0.001 

ความพึงพอใจในการยื่นแบบ
ผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

24.316 
361.827 
386.142 

7 
385 
392 

3.474 
0.940 

3.696 0.001 

ความพึงพอใจในดา้น
ประสิทธิภาพการใชง้านของ
ระบบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.184 
277.656 
286.840 

7 
385 
392 

1.312 
0.721 

1.819 0.082 

ความพึงพอใจในดา้น
ประโยชนข์องการใชง้านของ
ระบบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.630 
501.513 
512.142 

7 
385 
392 

1.519 
1.303 

1.166 0.322 

ความพึงพอใจในการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้านของ
ระบบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.902 
269.858 
275.761 

7 
385 
392 

0.843 
0.701 

1.203 0.300 
 

 
  

ความพึงพอใจในความถูกตอ้ง ระหว่างกลุ่ม 19.498 7 2.785 3.029 0.004 
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และความน่าเช่ือถือของระบบ
ฯ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

354.034 
373.532 

385 
392 

0.920 

ความพึงพอใจในดา้นการ
บริการของการประชาสัมพนัธ์
ระบบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.525 
317.388 
327.913 

7 
385 
392 

2.628 
0.981 

2.678 0.010 

ความพึงพอใจในการ
ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อ
ใชง้านระบบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.525 
317.388 
327.913 

7 
385 
392 

1.504 
0.824 

1.824 0.081 

ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบ
ของระบบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.525 
317.388 
327.913 

7 
385 
392 

1.504 
0.824 

1.824 0.081 

ความพึงพอใจในความมัน่ใจ
ในความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบฯ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.950 
265.513 
274.463 

7 
          385 

392 

1.279 
       0.690 

1.854 0.076 

 
 

จากผลการเปรียบเทียบอายุกบัปัจจยัการ ความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่น
แสดงรายการและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและดา้นความพึงพอใจ
ในเทคโนโลยีในระบบ ของของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็
นั้น จากการวิเคราะห์อายุมีผลต่อความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบ ของการยื่นแสดงรายการ
และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในส่วนของความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรก และ
ความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ ในระยะเวลาท่ีก าหนด และความพึงพอใจในดา้น
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ และความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของ
ระบบฯ และความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ และความพึง
พอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ และความพึงพอใจในความมัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบฯ มีความสอดคลอ้งกนัอย่างมีนยัส าคญั 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้ าแบบสอบถาม ไดม้กีารความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั
ปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินเสียภาษีเงินไดใ้นเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางเขน ประกอบไปดว้ย
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ แขวงสายไหม,แขวงท่าแร้ง, แขวงออเงิน,แขวงคลองถนน และแขวง
อนุสาวรีย ์ และในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
แขวงบา้นช่างหล่อ, แขวงอรุณอมัรินทร์,  แขวงบางขุนศรี, แขวงบางขนุนนท,์ แขวงศิริราช  นั้น ได้
แสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ แบ่งออกไดเ้ป็น 6  ประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่  

การติดต่อสอบถาม ในปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยีในระบบของการยืน่และช าระ
ฯ ติดต่อไดย้าก และบางครั้ งไม่ไดร้ับขอ้มูลอย่างท่ีตอ้งการ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17  

การใชง้านระบบ ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้มื่อท าการยื่นแบบแสดงรายการไปแลว้ หรือไม่
สามารถลบในรายการที่แสดงรายการไปแลว้  และเมื่อปัญหางานระบบตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ติดต่อเพื่อแกไ้ขเพราะแน่ืองจากเกิดจากตวัระบบเอง จ านวน8 คน คิดเป็นร้อยละ16.67  

การประชาสัมพนัธ์ และการบริการในขอ้มูลของการใชบ้ริการระบบแสดงรายการและ
ช าระภาษี และการติดต่อสอบถาม ให้สามารถติดต่อไดง่้ายขึ้น และให้ขอ้มูลเหมือนกนัในทุกครั้ งท่ี
สอบถาม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42  

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากภายในของตวักิจการ หรือของผูเ้สียภาษีเงินไดเ้อง จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33  

ไม่สามารถขอขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ ถา้ตอ้งการขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 
หรือถา้ตอ้งไปขอขอ้มูลยอ้นหลงัจากเจา้หนา้ท่ี ตอ้งท าขึ้นตอนในการขอและไดร้ับในขอ้มูลอย่าง
นอ้ย 1 วนั แต่ถา้ส่งทางอิเล็กทรอนิคส์ ตอ้งรอ อย่างนอ้ย 1 วนั หรือไม่มีการส่งให้ ตอ้งตดิต่อทวง
สอบถาม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ 

ดา้นพฤติกรรมความคิด และดา้นความเช่ือของผูเ้สียภาษีตอ่การใชเ้ทคโนโลยีในระบบของ
การยื่นและช าระ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัในครั้ งน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) 
จากผลการวิจยั สามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาใน เร่ืองปัจจยัดา้นการรบัรู้และความเขา้ใจมีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ
ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา และนิติบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

1.  การรับรู้ถึงประโยชนก์ารสมคัร    จะท าให้มีผลต่อการยอมรับในการใชง้านในระบบฯ  
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปาน
กลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พิมพล์ภสั  สุขสวสัดิ์  (2559) ไดอ้ภิปรายไวว้่าผูเ้สียภาษีส่วน
ใหญ่ ยงัมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได ้ บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตไม่มากนกั ประชาชนยื่นช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจึงอาจเกิดจากการเขา้ผ่านเวป็
ไซตอ่ื์น  
 

2.  การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการใชง้านระบบ  จะท าให้มีผลต่อการยอมรับในการใช ้
งานในระบบผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กุณฑรี อกัษรกาญจน์ (2550) ไดอ้ภิปรายไวว้่า ระบบ
มีความเขา้ใจยากและวิธีการการปฎิบตัิก็ยุ่งยากซับซ้อนและ ผูใ้ชย้งัเห็นว่าระบบยงัมีความยุ่งยาก
และเป็นปัญหาต่อการปฎิบตัิงาน 
 

3.  การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบฯ  จะท าให้มีผลต่อการยอมรับการใชง้านใน 
ระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบั
ปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  นิชานนัท ์ ชาวนา (2559)  ไดอ้ภิปรายไวว้่า สาเหตุของการ
ไม่ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสาเหตุเพราะยุ่งยาก ล่าชา้ ระบบมีความยากในการท าการ
กรอกขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
 

4.   จากขอ้ค าถามการวิจยัที่ว่า การรับรู้ของคณุภาพของการบริการของระบบฯ    จะท าให้ 
มีผลต่อการยอมรับการใชง้านระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปทิตตา  หวายสันเทียะ 
(2560)ไดอ้ภิปรายไวว้่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เหตุผลเกิดจากในส่วนของปัจจยับุคคล และพ้ืนท่ีขอบเขตในการเลือกท่ีน ามาท าการวจิยั ผลท่ีได้
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จากการวจิยัจึงมีความแตกต่างกนั และอีกปัจจยัผูต้อบแบบสอบถามจะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปใน
เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในระบบทางอินเทอร์เนต็ 
 

5.  การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจในระบบ     จะท าให้มีผลต่อการยอมรับการใชง้านใน 
ระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบั
ปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พิรัฐพงศ ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ไดอ้ภิปรายไวว้่า
ความปลอดภยัความเป็นส่วนตวัมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดบัปานกลาง 
 

6.  การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบฯจะท าให้มีผลต่อการยอมรับการใชง้านในระบบฯ  
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปาน
กลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศิริวฒัน์ เปล่ียนบางยาง (2558) ไดอ้ภิปรายไวว้่า ปัจจยัคุณภาพ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (ประกอบดว้ย ความรับผิดชอบ ความสามารถใชง้าน คุณภาพขอ้มูล และ
คุณภาพของการปฎิสัมพนัธ์ในการให้บริการ) ผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยืนยนั
สอดคลอ้งกนัว่าคณุภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจยัส าคญัที่มีการส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
 

7.  การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบ จะท าให้มีผลต่อการยอมรับการใชง้าน 
ในระบบฯผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  พงศเ์ทพ  หนูแกว้ (2561) ไดอ้ภิปรายไวว้่า ผูเ้สียภาษี
มีภาระจดัท ารายงาน ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีน าส่งกรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแลว้ จึงเป็น
กระบวนการท่ีซ ้าซ้อนและเพ่ิภาระการจดัท าให้ผูป้ระกอบ เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวมีอยู่ในะรบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากรอยู่แลว้แต่ตอ้งจดัท ารายงานอีก  
 

8.  การรับรู้ดา้นการรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของ  ระบบฯจะท าให้มีผลต่อการยอมรับการใช ้
งานในระบบฯผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ใน
ระกบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สายสมร  สังขเ์มฆ (2553) ไดอ้ภิปรายไวว้่า ระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยู่ในระดบัปานกลาง  
 

9.  การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบ  จะท าให้มีผลต่อการยอมรับ 
การใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมคี่าเฉล่ีย 
อยู่ในระดบัปานกลาง ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ชวฤทธ์ิ  โยศรีคุณ (2561) ไดอ้ภิปรายไวว้่า
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เทคโนโลยีท่ีสะดวกทนัสมยั และรวดเร็วขึ้น ผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร อีกทั้งยงัมี
ระบบถาม-ตอบปัญหาภาษีอากรเบ้ืองตน้ผ่านศูนยบ์ริการขอ้มูล (Call Center) ท าให้ผูเ้สียภาษีไดเ้กิด
ความรู้สึกว่าภาษีอากรไม่ใช่เร่ืองไกลตวัจนเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้ได ้ เหตุผลเกดิจากในส่วนของปัจจยั
บุคคล และพ้ืนท่ีขอบเขตในการเลือกท่ีน ามาท าการวิจยั ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัจึงมีความแตกต่างกนั 
และอีกปัจจยัผูต้อบแบบสอบถามจะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปในเร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี
ในระบบทางอินเทอร์เน็ต 
 

10.  การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบฯ   จะท าให้มีผลต่อการยอมรับ 
การใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อณัศยาภา  บุญรอด (2560) ไดอ้ภิปรายไวว้่า ผู ้
เสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดายงัคงกงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยัของขอ้มูลและ ทรัพยสิ์นในเร่ือง
ความเสถียรของระบบ ความเส่ียงจากการไดร้ับยอดเงินที่ไม่ถูกตอ้ง 

 
จากเร่ืองการศึกษา ในเร่ืองปัจจยัดา้นความพึงพอใจการใชง้าน มีผลต่อการยอมรับการใช้

ระบบยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา  และนิติบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

1.  ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครั้ งแรก     จะท าให้มผีลต่อการยอมรับการใชง้าน 
ในระบบฯ ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศิริรัตน์  มุขดารา (2555) ไดอ้ภิปรายไวว้่า การเขา้ถึง
ขอ้มูล หากมีขั้นตอนท่ีเขา้ไปใชบ้ริการท่ียุุ่งยาก ซับซ้อนมากเกินไป ก็อาจไม่เขา้ไปยื่นแบบแสดง
รายการ 
 

2.  ความพึงพอใจในการยื่นแบบผ่านระบบฯ   ในระยะเวลาที่ก าหนดจะท าให้มีผลต่อการ 
ยอมรับการใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อตยิา  สถิตพงศไ์พบูลย ์ (2551) ไดอ้ภิปราย
ไวว้่า ผูเ้สียภาษี ต่อการยืน่แบบแสดงรายการและจ่ายช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภาพรวมค่อนขา้ง
เห็นดว้ย ทางดา้นความพึงพอใจในการยืน่อินเทอร์เน็ต 
 

3.  ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯจะท าให้มีผลต่อการยอมรับ 
การใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
อยู่ในระดบัปานกลาง ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชลทิชา  ทรัพยส่์งเสริม (2554) ไดอ้ภิปราย
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ไวว้่า ระดบัความพึงพอใจในเร่ืองประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ มคีวามพึงพอใจมาก เหตุผล
เกิดจากในส่วนของปัจจยับุคคล และพ้ืนท่ีขอบเขตในการเลือกท่ีน ามาท าการวจิยั ผลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัจึงมีความแตกต่างกนั และอีกปัจจยัผูต้อบแบบสอบถามจะมีลกัษณะ ที่แตกต่างกนัไปในเร่ือง
การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในระบบทางอินเทอร์เน็ต 
 

4.  ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านของระบบ จะท าให้มีผลต่อการยอมรับ 
การใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุรีย ์วงศว์ณิช, รัตน์ชนก พราหมณ์ศริิ และ เพญ็ศรี ภู่
อุทยั (2561) ไดอ้ภิปรายว่า ผูใ้ชบ้ริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและผูเ้กิดความพึงพอใจในการบริการอย่างมาก 
 

5.  ความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบฯ    จะท าให้มีผลต่อการ 
ยอมรับการใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พรพรรณ  เดชะศิริประภา (2560) ได้
อภิปรายไวว้่า อิทธิพลของคณุภาพของการบริการในการยืน่แบบในระบบฯ นั้นตอ้งมาจากการรับรู้
การท างานจริงในระบบเมื่อมีการรับรู้การเขา้ใจ ในความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความใชง้านใน
ระบบก็จะปัจจยัในการยอมรับ 
 

6.  ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของระบบฯ      จะท าให้มีผลต่อการ 
ยอมรับการใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เอมอร  พลวฒันกุล (2550) ไดอ้ภิปรายไวว้า่ 
ผูเ้สียภาษียงัขาดความเช่ือถือต่อระบบการยื่นแบบและ ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่เกดิจากการรับรู้
เกี่ยวกบัการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 

7.  ความพึงพอใจในดา้นการประชาสัมพนัธ์ของระบบฯ  จะท าให้มีผลต่อการยอมรับการ 
ใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่
ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ณัฐวิทย ์ เช้ือพรหม และ กิตติพนัธ์ คงสวสัดิ์
เกียรติ (2556) ไดอ้ภิปรายว่า ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการยืน่
ช าระภาษีเงนิไดผ้่านอินเทอร์เน็ต  
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8.  ความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้านระบบฯ    จะท าให้มีผลต่อ 
การยอมรับการใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมากที่สุด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นุษบา  โปร่งกลาง (2562) ได้
อภิปรายไวว้่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั เร่ืองสามารถยื่นแบบแสดงภาษีไดภ้ายนอก
สถานที่กรมสรรพากร และควรมีสถานที่นอกเหนือจากกรมสรรพากร เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายในการ
เดินทาง 
 

9.  ความพึงพอใจในดา้นรูปแบบของระบบฯ    จะท าให้มีผลต่อการยอมรับการใชง้านใน 
ระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบั
มาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุพา  อนนัตกูล (2550) ไดอ้ภิปรายว่า ปัจจุบนัในภาครัฐไดม้กีาร
พฒันา ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มีความทนัสมยัมากยิ่งขึ้น  
 

10.  ความพึงพอใจในความมัน่ใจความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบฯ จะท าให้มีผลต่อการ 
การยอมรับการใชง้านในระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุศณี กอจติตวนิจ และ ดร.
มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2553) ไดอ้ภปิรายว่า ความพึงพอใจในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต ของผูเ้สียภาษีในเขตกรุงเทพมหานครตอ้งมีการพฒันาระบบความปลอดภยัทางดา้น
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูเ้สียภาษีเกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของการยื่นแบบฯและ
ช าระภาษ ี
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประโยชน์ในการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยั 
 ผลการวิจยั เร่ือง ปัจจยัและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยืน่แสดงรายการภาษี
และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ของผูม้ีเงินเสียภาษีเงินไดใ้นเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
บางเขน ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แขวงสายไหม,แขวงท่าแร้ง, แขวงออเงิน,แขวงคลองถนน 
และแขวงอนุสาวรีย ์ และในเขตกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกอกนอ้ย ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ แขวงบา้นช่างหล่อ, แขวงอรุณอมัรินทร์,  แขวงบางขุนศรี, แขวงบางขุนนนท,์ แขวงศิริ
ราช  สามารถเสนอแนะการด าเนินการได ้ดงัน้ี 
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1.  การรับรู้ถึงประโยชนข์องการสมคัรเพ่ือการยอมรับในเทคโนโลยี    ในการสมคัรขอ 
รหัส และการเขา้ใชร้ะบบนั้น ขอเสนอแนะคือในการสมคัรการขอรหัสเพ่ือเขา้ไปท างานในระบบ 
นั้นในตอนน้ีการจะขอรหัสไดต้อ้งท าการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ประกอบการสมคัร และตอ้งท าการ
จดัส่งดว้ยตวัเอง หรือทางไปรษณียใ์ห้กบัทางกรมสรรพากร และผูเ้สียภาษีตอ้งไปทีก่รมสรรพากร
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง เม่ือท าการส่งเอกสารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นั้น จะไม่ไดร้หัสเพื่อเขา้ระบบ
ทนัที  จะเป็นส่งผ่านทางเมลลเ์พื่อให้ผูย้ื่นเร่ืองรอรับเมลลจ์ากกรมสรรพากร จึงท าการเขา้ไปใน
ระบบเพื่อท าการยื่นแสดงรายการภาษีและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ แต่ในปัจจุบนัทาง
กรมสรรพากรก็อนุญาตให้ท าการกรอกเอกสารและแนบไฟลเ์อกสาร ส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไดแ้ลว้ 
แต่ตอ้งเป็นอินเตอร์เน็ทเป็นแบบ Internet Explorer เท่านั้น   และตอ้งเตรียมเอกสารเพื่อจดัการ
เหมือนกบัตอ้งไปส่งท่ีกรมสรรพากร แลว้สแกน จดัส่งเป็น ไฟลรู์ปภาพ และแนบไปกบั ขอ้มูลการ
สมคัร และจดัส่งไปให้กบัทางกรมสรรพากรโดยทางอิเล็คทรอนิกส์ และรอการตรวจสอบรอผล
ตอบกลบัมาทางเมลลท์ี่สมคัรไวเ้ท่านั้น ในระยะเวลา 1 วนัเป็นตน้ไป จะไม่มีการโทรแจง้ หรือบอก
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และค าพูด แตจ่ะเป็นการจดัส่งทางเมลลเ์ท่านั้น และท่ีส าคญั ทางผูเ้สียภาษี
ตอ้งเป็นผูต้รวจสอบและติดตามผลการด าเนินการดว้ยตวัเอง เพื่อไดร้หัส มาเขา้ระบบให้ได ้ ดงันั้น
จากที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทางกรมสรรพากรควรมีการใชอิ้นเตอร์เน็ต ที่สามารถเขา้ไดบ้ราวเซอร์ 
และกรอกขอ้มูลส าคญัเช่น กรอกเลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษ ีแลว้ทุกอย่างในรายละเอียดจะขึ้นมาครบ 
และการสแกนเอกสารให้จดัส่งแนบเป็นชดุที่ตอ้งการเป็นไฟลเ์ดียวกนัไปเลย เพราะตอนน้ีตอ้งท า
การสแกนแนบเป็นตอนตอนในรายละเอียดที่ตอ้งการเป็นที่ละไฟลต์่อ การกรอกรายละเอียดต่อ
ตอน และการส่งรหัส ควรมีการเตือนให้ทางผูเ้สียภาษีทราบอย่างนอ้ยเพ่ิมเติมจากการส่งเมลล ์
อาจจะเป็น Message เขา้ท่ีเบอร์โทรศพัท ์ ที่ไดท้ าการสมคัรไว ้ หรือ เป็นการโทรหาดว้ยเคร่ืองตอบ
รับอตัโนมตัิ แจง้ไปยงัเบอร์โทรศพัทท์ี่ไดท้ าการสมคัรไว ้ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้สียภาษีมีความรู้สึกว่าการ
สมคัรเพ่ือใชร้ะบบนั้น สามารถสมคัรไดง่้ายไม่วุ่นวาย และสามารถทราบขอ้มูลรายละเอียดส่วน
ของผูเ้สียเงินได ้ในการกรอกขอ้มูลว่าถูกตอ้งตามขอ้มูลของกรมสรรพากรดว้ย 
 

2.  การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการ     ยอมรับระบบเทคโนโลยี    ตอนที่ไดท้ าการส่ง 
ส่งเมลล์ให้กบัผูเ้สียภาษี ในเร่ืองรหัสท่ีส่งให้เพ่ือเขา้ระบบ ในเมลลน้ี์ถา้มีบอกประโยชน์ในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ท หรือ จะเป็นตอนที่เขา้รหัสในครั้ งแรก
ตอ้งท าการเปล่ียนรหัสทุกครั้ ง ก่อนท่ีจะท าการเปล่ียนรหัสได ้ตอ้งมีประโยชน์ เป็น pop-up ให้ผูเ้สีย
ภาษีไดอ่้านถึงประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับจากการเขา้ใชร้ะบบ หรือ ใชว้ิธีในช่วงท่ีผูเ้สียภาษีมาท าธุรกรรม
ต่าง ๆ กบัทางกรมสรรพากรพ้ืนท่ี เม่ือเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร ไดร้ับผูเ้สียภาษีในการท าธุรกรรม
แลว้ ก่อนที่จะเสร็จ ควรมีการแนะน าแบบละเอียด ในประโยชน์ ที่พึงไดร้ับจากการใชร้ะบบในการ
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ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ท หรือ จะมีส่วนงานที่แยกออกมาเพื่อ
ท าหนา้ท่ีเฉพาะตรงส่วนน้ี เพ่ือให้ค  าแนะน า ตอนท่ีผูเ้สียภาษีจะตอ้งมาท าธุรกรรมกบัทาง
กรมสรรพากร ทางหน่วยงานน้ีจะเป็นผูก้ดบตัรควิให้ผูเ้สียภาษี เพ่ือจะไดบ้อกในเร่ืองระบบ
เทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีน้ี ให้กบัผูเ้สียภาษีเงินได ้ ไดร้ับฟัง และรับเอกสารจากหน่วยงาน 
ถึงจะกดบตัรคิวให้กบัผูเ้สียภาษี  
 

3.   การรับรู้ความง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยี ใน การเขา้ระบบเขา้ไปเพื่อท า 
รายการนั้น        ในหนา้เพจของกรมสรรพากรตอนน้ีเป็นหนา้รวมทุกอย่างและแบ่งเป็นฟังก์ชนัเพ่ือ
กดเขา้ไปท ารายงาน ถือว่าในตอนน้ีเขา้พึงหนา้หลกัท่ีตอ้งการง่าย แต่ในหนา้ตอนท่ีตอ้งท าการกรอก
รายละเอียดและขอ้มูลเขา้ไป ในการกรอกทกุขอ้มูลที่กรอก สมควรที่จะมีวิธีการใชใ้นทุกหนา้ของ
เอกสารการใชง้านที่ท าการกรอกขอ้มูล และทา้ยการกรอกขอ้มูลที่อนั ตอ้งมี * เพื่อสามารถกดเขา้
ไปดูถึงความหมายและรายละเอียดประกอบเพื่อเป็นหลกัฐาน และฐานขอ้มูล ประกอบการตดัสินใจ
ในการเลือก หรือบนัทึกขอ้มูล  และมีเบอร์ที่สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงส าหรับ วิธีการใชง้านของ
ระบบเทคโนโลย ี และที่ส าคญัตอ้งมีผูใ้ห้ขอ้มูล และแกไ้ขไดโ้ดยเร็ว และการแนบเอกสาร 
กรมสรรพากรควรให้สามารถแนบ ไฟลไ์ดอ้ย่างนอ้ย 3 แบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการ save งานเพื่อ
การแนบเอกสารพร้อมรายละเอียดที่บนัทึก เพื่อจดัส่งให้กบักรมสรรพกรต่อไป หรืออีกวิธีหน่ึงคือ
ตอนท่ีส่งเมลลใ์นเร่ืองของรหัสของผูเ้สียภาษีนั้น อาจจะแนบเอกสารวิธีการใชร้ะบบเทคโนโลยีไป
ดว้ย และส่งรายละเอียดผูต้ิดต่อประสานงาน พร้อมเบอร์แบบชดัเจนเพื่อให้ทางผูเ้สียภาษี รู้สึกรับรู้
ไดถึ้งความง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลย ี
 
 
 

4.  การรับรู้คุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยี คุณภาพของการบริการท่ีน้ีนั้น 
มีความหมายถึงการอนุมตัิให้ใชบ้ริการ การยื่นเอกสารประกอบ การยื่นแสดงรายการที่ไมยุ่่งยาก 
ซับซ้อน คุณภาพการประชาสัมพนัธ์ และให้ค าแนะน า และสามารถสอบถามขอ้มูลไดห้ากมีขอ้
สงสัยรวมไปถึงคุณภาพของการให้บริการผูเ้สียภาษี  การทีเ่จา้หนา้ท่ี หรือฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งบริการดว้ย 
ความสุภาพ ให้ค าแนะน าท่ีสามารถเขา้ถึงวิธีการยื่นแบบแสดงรายการไดอ้ย่างถูกตอ้ง และแม่นย  า 
ในความรวดเร็ว ควบคู่ไปดว้ย และมีการเตือนในการกรอกขอ้มูลหากมีการกรอกขอ้มูลผิดพลาด ซ่ึง
จากการรับรู้คุณภาพของบริการส่วนมากจะเป็นไปในทางปรึกษาหารือ หาซักถามปัญหา และถาม
ถึงวิธีการใชร้ะบบเทคโนโลยี ซ่ึงตวัแปรส าคญัในเร่ืองน้ี กต็อ้งเป็นทางดา้นบุคคล ซ่ึงตอ้งมีการเพ่ิม
ในรายละเอียดที่ถูกตอ้ง และวิธีการใช ้อย่างถูกตอ้งและแม่นย  าชัดเจน รวมไปถึงความใส่ใจในดา้น
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บริการของเจา้หนา้ท่ี ให้มีความพอเพียงทางดา้นบุคลากร และความพร้อมในเร่ืองของรายละเอียด
ขอ้มูลเพื่อตอบในขอ้สงสัยทุกประเด็นรายละเอียดของผูเ้สียภาษี โดยอาจจะจะแบ่งเป็น ส่วนงานที่
รับผิดชอบแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้สียภาษีเลือกในการสอบถาม ไดโ้ดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ี และ
เจา้หนา้ท่ีที่รับผิดชอบโดยตรง ในขอ้มูลที่รับผิดชอบต่าง ๆ ให้กบัทางผูเ้สียภาษีไดแ้บบเป็นคณุภาพ
ของการบริการของระบบเทคโนโลยต่อไป 
 

5.   การรับรู้ถึงความเช่ือถือไวว้างใจใน    ระบบเทคโนโลยีในกรณีน้ีเกดิจากที่ทางผูเ้สีย 
ภาษีไดท้ าการยืน่แบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีผ่านระบบเทคโนโลยี เป็นที่เรียบร้อย
และ ไดท้ าการช าระเป็นที่เรียบร้อยแลว้ แต่เกดิเหตุการณ ์ ถูกเรียกตรวจสอบเน่ืองจากประเด็นการ
ยื่นภาษไีม่ครบกบัผูถู้กหักภาษีเงินไดแ้จง้รายไว ้ ไม่ตรงกบัรายได ้ ในกรณีน้ีนั้น เกดิจากการเรียก
ตรวจสอบเพราะไม่มกีารยื่นภาษีในเดือนเดือนที่หายไป ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ทางผูเ้สียภาษีนั้นได้
ท าการยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อย และเมื่อส่ง
เอกสารให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ ไดพ้บขอ้ผิดพลาดคือเจา้หนา้ท่ี ทีก่  ากบัดูแล
ตรวจสอบ ไม่ไดจ้ดัการขอ้มูล หรือเรียกขอ้มูลไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นกรณีต่าง ๆ จึงท าให้
เกิดขอ้ผิดพลาดในกรณีเกิดขึ้นมา ดงันั้น ในกรณีทางเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร ตอ้งมีตรวจสอบหรือ
ตรวจทานก่อนทีจ่ะ การส่งจดหมายของเรียกตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะเรียกทางผูเ้สียภาษี
ตรวจสอบ ทุกครั้ ง และในกรณีท่ีทางผูอ่ื้นท่ีตอ้งการตรวจสอบในเร่ืองของผูเ้สียภาษี ในการที่ผูอ่ื้น 
ท่ีไปขอรับเอกสารจากกรมสรรพากรทุกครั้ ง ตอ้งมีเอกสารการยินยอมจากผูเ้สียภาษีโดยตรง หรือ 
หนงัสือมอบอ านาจโดยตรงเพื่อจะสามารถเรียกขอ้มูลส่วนของผูเ้สียภาษีได้  และการรับรู้ถึงความ
เช่ือถือไวว้างใจอีกเร่ืองคือ ถา้มีผูอ่ื้น ที่จะเขา้ไปในส่วนระบบเทคโนโลยีของผูเ้สียภาษี หรือผูเ้สีย
ภาษีเขา้ไปใชร้ะบบเองก็ตาม ถา้ทุกครั้ งตอ้งใส่ รหัส เพ่ือยืนยนัรหัส (จะส่งเขา้ทางเมลล ์ หรือ
โทรศพัท)์ เพื่อเป็นการป้องกนัถา้ความสามารถเป็นไปได ้
 

6.  การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี   ซ่ึงเมื่อกล่าวถึงประสิทธิภาพ     นั้น 
แลว้แน่นอนกจ็ะควบคู่มากบัประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยี ซ่ึงคุณภาพในการใชร้ะบบ ตอ้งไม่มี
การปรับปรุงเแกไ้ข หรือไม่สามารถใชง้านระบบไดใ้นช่วงเวลาท่ีผูเ้สียภาษีใช ้ ก็คือช่วงเวลา
ท างาน  และในการแกไ้ขหรือปรับปรุงสมควรจะแจง้ในหนา้ของกรมสรรพากรตอ้งแจง้รายละเอียด
ระบุวนัท่ีท าการแกไ้ข และเวลาเร่ิมท า และเวลาแลว้เสร็จให้กบัทางผูเ้สียภาษีไดร้ับทราบทัว่ไป ใน
กรณีทีต่อ้งใชเ้วลาในการระบบไม่ไดเ้ป็นเวลานาน ทางผูเ้สียภาษีจะ ไดจ้ดัการวางแผนในการ
ท างานเพื่อให้ทนัหรือ เขา้ใชร้ะบบก่อนที่เป็นไปตามท่ีทางกรมสรรพากรไดแ้จง้มา แต่ในบางครั้ ง 
อยู่อยู่ก็เกิดไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยมีเหตุสุดวิสัย ควรจะมขีอ้ความเป็น หนา้แรกเมื่อเขา้ 
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ว่าอยู่ในช่วงปรับปรุงแกไ้ข และระบุเวลาชดัเจน ในการกลบัมาใชง้านไดอี้กครั้ ง ในส่ิงท่ีทางผูว้ิจยั
ไดก้ล่าวมาน้ีนั้น ทั้งหมดจะท าให้ผูเ้สียภาษีไดร้ับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีในการ
ยอมรับเพ่ือท่ีใชร้ะบบในการยื่นแสดงรายการภาษีและการรช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
 

7.  การรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยี    ระยะเวลาในการบริการ 
นั้นตอนน้ีที่ทางผูว้ิจยัจะกล่าวพึงจะ พดูถึงในกรณีการยืน่แบบเอกสารที่ไม่สามารถยื่นทนัในงวด
ของเดือนภาษนีั้นนั้น ซ่ึงจะกลายเป็นยื่นเพ่ิมเติม  หรือกรณียื่นล่าชา้ ถา้ในปัจจุบนัน้ีในช่วงท่ีทาง
ผูว้ิจยั ศึกษาน้ียงัไม่สามารถยื่นในกรณียืน่ล่าชา้ และยื่นเพ่ิมเติมในการยืน่แบบแสดงรายการภาษี
และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ จึงตอ้งท าให้ผูเ้สียภาษีในกรณีดงักล่าวตอ้งท าการยืน่แบบ
แสดงดว้ยตวัเองท่ีกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ถา้เป็นกรณีในการยื่นเพ่ิมเติม ตอ้งหาเอกสารในการยื่น
ปกติ แนบส าเนาดว้ยทุกครั้ งในการยืน่แสดงรายการ ดงันั้น ในการรับรู้ดา้นระยะเวลาการให้บริการ 
ถา้ทางสารสนเทศ ของกรมสรรพากรสามารถท าให้รูปแบบในการยื่นแบบผ่านเทคโนโลยีมี
ความสามารถในการยืน่ไดท้กุกรณี หรือจะครอบคลุมโดยระยะปีภาษีก็อาจเป็นไปได ้จะท าให้ผูเ้สีย
ภาษีมีการตอบรับทางดา้นระยะเวลาการให้บริการของระบบเทคโนโลยี มากยิ่งขึ้น และสามารถ
ช่วยในกรณีของผูเ้สียภาษีทีย่งัไม่สามารถจ่ายภาษีไดใ้นขณะนั้น  ซ่ึงก็จะตรงกบัประเด็นการ
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามก็ซ่ึงมีความสอดคลอ้งในครั้ งน้ีดว้ย 
 

8.  การรับรู้ดา้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลยี         เมื่อมีนโยบายการเปล่ียนแปลง 
ขอ้มลูให้เป็นไปตามกฎหมายหรือค าส่ังต่างๆ  ท่ีเกดิขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลไปจากเดิม ใน
ระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ตอ้งมีการเปล่ียนขอ้มูลไป
พร้อมกบัประกาศตามกฎหมายหรือค าส่ังต่าง ๆ พร้อมพรอ้มกนั และการแกไ้ขในส่ิงเดิมท่ีมีอยู่แลว้ 
หรือเกิดขึ้นอยู่แลว้ในระบบนั้น เม่ือมีการแกไ้ข ปรับปรุง ตอ้งให้มีการท างานที่ยงัรูปแบบใกลเ้คียง
กบัของเดิม และสามารถน าขอ้มูลที่ผูเ้สียภาษีมีอยู่แลว้ สามารถใชข้อ้มูล ที่มีอยู่แลว้ใชไ้ดใ้นลกัษณะ
กบัของเดิม ท่ีผ่านมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประกาศค าส่ัง หรือกฎหมาย หรืออะไรที่ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงจากกรมสรรพากนั้น ทางผูเ้สียภาษี เม่ือเขา้ท างานระบบแลว้นั้น บางครั้ งยงัไม่เป็น
ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งรอให้ทางกรมสรรพากรแกไ้ขและเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้แลว้เสร็จก่อน 
ทางผูเ้สียภาษีถึงจะเขา้ระบบเพ่ือไปท างานได ้ รวมไปถึงบางครั้ งตอ้งท าการโหลดชุดแบบใหม่เมื่อมี
การเปล่ียนแปลง ในกรณี ถา้ตอ้งท าการโหลดใหม่ ทางกรมสรรพากรควรหาวิธี และทางแกไ้ขให้
น าชุดโหลดเดิมท่ีมีอยู่ ใชฟั้งคช์ัน่ ในการ รีเฟรช เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีมีอยู่ยงัคงอยู่ แต่ให้ทางผูเ้สียภาษี 
แกไ้ขเปล่ียนแปลงในส่วนที่ตอ้งเปล่ียนแปลงให้นอ้ยที่สุด 
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9.  การรับรู้ถึงดา้นความสะดวกและความรวดเร็ว  ของระบบเทคโนโลยี  ในเร่ืองของ 
การที่ทางผูเ้สียไดท้ าใชร้ะบบเพื่อการยืน่เอกสารเป็นที่เรียบร้อย ในการตอบรับเอกสารเมื่อมีการ
ยืนยนัแลว้ บางครั้ งผูเ้สียภาษียงัไม่ตอ้งการให้เช่ือมไปถึงกบัการจ่ายช าระภาษีเลย เพราะผูเ้สียภาษี
จะท าการแสดงแบบยืน่รายการภาษีเสร็จเพ่ือตอ้งการ ปร๊ินทร์เอกสารเพื่อมาตรวจสอบความถูกตอ้ง
ก่อนในครั้ งแรกหรือ หาขอ้มูลเพื่อป้องกนัการผิดพลาดกอ่นที่จะยื่นแสดงรายการส่งให้เพื่อท าการ
ช าระหรือขอคืนภาษี เมื่อท าการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ถึงจะท าการยื่นแบบเพื่อท าการช าระ
ภาษี แต่ในปัจจุบนั ในช่วงผูศึ้กษาก าลงัท าวิจยัน้ี ในระบบยงัไม่สามารถท าได ้ เพราะถา้ท ารายการ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ท าการกดยืนยนั ขอ้มูลจะน าส่งไปที่กรมสรรพากรทนัท ีซ่ึงท าให้ผูเ้สียภาษี
ยงัไม่รับรู้ถึงดา้นความสะดวกในระบบของเทคโนโลยี และส่วนในเร่ืองของความรวดเร็ว ผูว้ิจยั
กล่าวถึงเมื่อท าการจ่ายช าระเป็นที่เรียบร้อยแลว้นั้น ใบเสร็จจะยงัไม่ได ้ ตอ้งผ่านไป 1-2 วนัท าการ
ถึงจะได ้ แต่ทางผูเ้สียภาษตีอ้งไปท าการเขา้ระบบอีกระบบที่จะอยู่อีกระบบของการแสดงการยื่น
แบบ เพ่ือส่ังพิมพใ์บเสร็จรับเงิน อีกครั้ ง ในกรณีถา้เป็นได ้ในการจ่ายช าระทุกครั้ ง ไม่ว่าจะเป็นผ่าน
ธุรกรรมประเภทไหนไหน ทางผูเ้สียภาษีสามารถมีทางเลือกอ่ืนโดยไม่ตอ้งเขา้ไประบบอีกครั้ งเพ่ือ
ส่ังพิมพ ์ หรืออาจจะให้หลกัฐานในการช าระเป็นเอกสารหลกัฐานใบเสร็จรับเงินโดยมีขอ้มูลแสดง
รายการจากกรมสรรพากร หรือถา้จ่ายผ่านธนาคาร ใบธนาคารก็สามารถเป็นใบเสร็จไปในตวัแทน
ไดเ้ลย 
 

10.  การรับรู้ถึงระบบการช าระและการขอคืนภาษกีบัระบบเทคโนโลยี  เมื่อท าการยื่น 
แบบแสดงรายการทางภาษีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ถึงกระบวนการท่ีตอ้งช าระ และการขอคืนภาษีนั้น 
ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึงในส่วนของการที่ตอ้งช าระก่อน เมื่อท าการยื่นเอกสารยนืยนัเป็นที่เรียบร้อย
แลว้ จะสามารถช าระผ่านไดโ้ดยเขา้ธุรกรรมผ่านธนาคารไดเ้ลย แต่ก็มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของธนาคาร 
ซ่ึงไม่มีธนาคารทุกธนาคารอยู่ในการจ่ายช าระผ่านธนาคาร โดยถา้ผูเ้สียภาษีมีธนาคารใน
รายละเอียดที่กรมสรรพากรมีอยู่แลว้ ก็เรียบร้อยไป แต่ถา้ผูเ้สียภาษีมีธนาคารแต่ไม่มีอยู่ใน
รายละเอียดที่จ ากดัในกรมสรรพากร ทางผูเ้สียภาษกี็จะท าการจ่ายผ่านธุรกรรมไม่ได ้ ตอ้งใชว้ิธีการ
พิมพส์ลิป เพื่อน าไปจ่ายท่ีธนาคาร หรือน าบาร์โคด้ จ่ายดว้ยธุรกรรมส่วนตวั อีกเร่ืองในกรณีระบบ
การช าระ แบบจ่ายเป็นงวดนั้น ทางกรมสรรพากรไดก้ าหนดไวเ้พียงแค่ 3 งวดเท่านั้น และตอ้งจ่าย
งวด เท่า ๆ กนั แต่ถา้งวดแรกไมจ่่าย หรือจ่ายไม่ทนัตามก าหนด งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ก็จะไม่
สามารถจ่ายได ้ ตอ้งน าเอกสารและน าไปจ่ายท่ีกรมสรรพากรไดเ้พียงเท่านั้น ดงันั้นในกรณี ถา้
สามารถเพ่ิมงวดการแบ่งช าระไดม้ากถึง 12 งวด หรือสามารถก าหนดจ านวนเงนิที่จ่ายภาษีในแต่ละ
งวดได ้ และถา้งวดทีก่  าหนดไวแ้ลว้ ทางผูเ้สียภาษีไมไ่ปท าการช าระในงวดที่ 1 นั้น แลว้งวดถดัไป
จะท าการจ่ายภาษีไม่ไดน้ั้น ถา้งวดท่ี 1 ไม่ช าระ ก็น่าจะให้ช าระงวดถดัไปได ้ตามก าหนดระยะเวลา
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ของงวดงวดนั้น และในส่วนของงวดที่ไม่ไดช้ าระตรงกบังวดที่ก าหนดในกรณี ก็สามารถไปจ่ายท่ี
กรมสรรพากรเพียงงวดเดียวท่ีคา้งวดไว ้ ส่วนเร่ืองของการคืนภาษี เร่ืองน้ีหรือกรณีอาจจะเกดิขึ้นกบั
ทุกท่านผูเ้สียภาษี บางครั้ งทางผูเ้สียภาษีไดก้ าหนดการส่งเช็คมาท่ีท่ีไดใ้ห้รายละเอียดไวใ้นระบบ 
แต่ถึงเวลาส่งก็ไม่ไดม้าส่งตามที่อยู่ที่ทางผูเ้สียภาษีให้ไวใ้นระบบ ซ่ึงก็จะเสมือนกบัเร่ืองจ่ายคืนโดย
ผ่านธนาคาร ทางผูเ้สียภาษีไดก้ าหนดให้คืนผ่านธนาคารไวใ้นระบบเป็นที่เรียบร้อยแลว้ แตก่็ยงั
ไดร้ับเป็นเช็คคืน กลบัมาท่ีผูเ้สียภาษีเหมือนเดิม การแกไ้ขอาจจะตอ้งให้ทางฝ่ายประโยชน์สิทธิของ
ผูเ้สียภาษี ก่อนที่จะการคืนภาษีให้กบัผูเ้สียภาษี ให้ท าการตรวจสอบกบัระบบ ให้เป็นปัจจุบนัก่อน
ท าการคนืช าระภาษีให้กบัผูเ้สียภาษี  ดงันั้น ถา้มีการแกไ้ขในส่วนของระบบการช าระและการขอคืน
ภาษีแลว้ ทางผูเ้สียภาษีก็จะมีการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบ ของการยืน่แสดงรายการภาษีและ
การช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไป 
 

ข้อจ ากดัของงานวิจัย 
 ในการศกึษาผลงานวจิยัน้ี  ผูว้ิจยัศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างโดยมีขอบเขตในการศกึษาแบบ
เจาะจงเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานท่ีตั้งอยู่ ในเขตดูแลรับผิดชอบของส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร 8 และส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร 25 และจดัเก็บขอ้มูลที่เพื่อ
น ามาในการศกึษาวิจยัในครั้ งน้ีโดยไม่จ ากดัประเภทขององคก์รหรือธุรกิจ และลกัษณะรูปแบบของ
ธุรกิจ รวมไปถึงธุรกิจทีม่ีขนาดเล็กและขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่จึงท าให้การศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลในครั้ งน้ีในการน ามาท าวจิยันั้น ไม่เฉพาะเจาะจงให้เป็นไปตามรูปแบบ
ของธุรกิจ รวมไปถึงผูเ้สียภาษีในนามบุคคลธรรมดาในทุกประเภทของการเสียภาษี ดงันั้น จึง
อาจจะเป็นผลที่ท าให้ขอ้มูลที่ไดน้ ามาท าการวิเคราะห์ไมค่รอบคลุม หรืออาจจะไม่เฉพาะเจาะจงไป
ตามรูปแบบขององคก์รและประเภทของธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปตามพ้ืนท่ีในเร่ืองของลกัษณะของธุรกิจ
ตามเขตพ้ืนท่ีกรมสรรพากร 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางวิจัยที่ควรท าต่อไป 

เพ่ือให้ผลการวิจยัในการศึกษาในครั้ งน้ีสามารถน าไปขยายผลการวิจยัในการศึกษาในเร่ือง
อ่ืน ๆ ที่ความเกี่ยวขอ้งกนั หรือสามารถขยายผลการวิจยัในการศกึษาในส่ิงท่ีมากขึ้น ผูว้จิยัจึงขอ
เสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัในเร่ืองปัจจยั และการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการ
ยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ในครั้ งต่อไป ดงัน้ี 

1.   ตอ้งการให้มีการเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเพ่ือหาผลการวิจยั ให้มากขึ้น     โดยใช ้
เป็นส านกังานสรรพากร ภาค โดยมีอยู่ 3 ภาค ในส่วนงานของจงัหวดักรุงเทพมหานคร หรือ  ใช้
เป็นส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีโดยมีทั้งหมด 30 เขตพ้ืนท่ี ในการวจิยัในครั้ งน้ี ทางผูว้ิจยัไดใ้ชก้าร
ศึกษาวิจยัใน ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  กรุงเทพมหานคร 25  และ ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี 
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กรุงเทพมหานคร 8 เม่ือเพ่ิมจาก 2 พ้ืนท่ี ท่ีทางผูว้ิจยัแลว้ จะสามารถไดข้อ้มูลที่หลากหลาย และมี
เน้ือหา และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลเกี่ยวกบัการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบ ของการยื่นแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และครอบคลุมเน้ือหามากขึ้น  ดั้งนั้น การวิจยัใน
การศึกษาครั้ งต่อไป อาจจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายประเด็นมากกว่าผูว้ิจยัท่ีไดท้ าการวิจยัในครั้ งน้ี 
และมีการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ในการวจิยั 
 

2.  ในธุรกิจของผูเ้สียภาษีเงินไดใ้นการยอมรับในเทคโนโลยใีนระบบ    ของการยืน่แสดง 
รายการภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็นั้น อาจจะมีความแตกต่างในส่วนของธุรกจิเพราะ
เน่ืองดว้ยพ้ืนท่ีในการท างานท่ีแตกต่างกนัไป ในเร่ืองพ้ืนท่ีส าหรับอุตสาหกรรมเป็นตน้ รวมถึงส่วน
อ่ืนๆ ประกอบ ดงันั้น ควรเพ่ิมการศึกษาตวัแปรอ่ืน เพ่ิมมากขึ้น หรือใชต้วัแปรเดิม แต่ลกัษณะการ
ตอบเปล่ียนไปตาม ของผูเ้สียภาษี หรือเปล่ียนแปลตวัแปร เพื่อมีความสอดคลอ้งและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการท าวิจยั และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวจิยั และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
หรือประโยชน์ส่วนเฉพาะ ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เพ่ิมความน่าเช่ือถือของงานวิจยั 
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                              แบบสอบถาม    

ปัจจัยและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีผ่าน
อินเทอรเ์น็ต          
   

วัตถุประสงค ์          
 1. ตอ้งการใหป้ระโยชนกั์บทางกรมสรรพากรพืน้ที่สาขา  ในการขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการและ
ผูเ้สียภาษีในการย่ืนแบบ และอาจจะน าไปสู่กระบวนการแกไ้ขในภาครฐัในการแกไ้ขในส่ิงที่ไดร้บัจากการท าวิจยั
ในครัง้นี ้   

2. ทราบปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรบัการใชร้ะบบย่ืนแบบแสดงรายกา รและช าระภาษีบุคคลธรรมดา
และบริษัทฯในนามนิติบุคคล ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของผูม้ีเงินไดใ้นเขตของกรมสรรพากรพืน้ที่สาข
 3. ไดข้อ้มลูในการพฒันาการใช้ระบบย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีบุคคลธรรมดา  และนิติ
บุคคล ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของผูม้ีเงินไดแ้ละบริษัท หา้งฯ รา้นฯ ซึ่งสามารถน ามาใชเ้ป็นแนว
ปฎิบติั   กับกรมสรรพากรพืน้ที่ อยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบการดูแลของกรมสรรพากร ในการย่ืนแบบผ่าน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต    

โดยขอ้มูลแบบสอบถามนีจ้ะน าไปใชป้ระโยชนใ์นการประกอบการศึกษาเพียงเท่านัน้   

ทัง้นีท้างผมในฐานะผูว้ิจยั  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างย่ิงที่กรุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี  ้ 

1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย X    หนา้ค าตอบที่ท่านตอ้งการลงตอบ และเติมเคร่ืองหมายถูก         หรือ
ตวัเลขในช่องว่างที่มีให้  

2. แบบสอบถามมีทั้ง 3 ตอน   

 ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม     
 ตอนที่ 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกับปัจจยัการยอมรบัในเทคโนโลยีในระบบของการย่ืนแสดงรายการ
ภาษีและ การช าระภาษีผ่านอินเทอรเ์น็ต      
 ตอนที่ 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกับความถึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการย่ืนแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอรเ์น็ต      
  2.1 ขอ้เสนอแนะในการย่ืนแสดงรายการภาษีและช าระภาษีผ่านอินเทอรเ์น็ต  

3.  ขอ้มลูที่ไดร้บัจากท่านจะเพื่อท าการอา้งอิงในการศึกษา และจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั  
          

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       
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1. เพศ          

  ☐ชาย  ☐หญิง        

            

 2. อายุ  ............... ปี       

 3. ศาสนา         

   ☐พุทธ  ☐คริสต ์     

   ☐อิสลาม ☐อื่นๆ.....................    
  

 4. ระดบัการศึกษาที่จบ        

   ☐ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี             ☐ปวท./ปวส./อนุปริญญา  

☐ปริญญาตรี                            ☐อื่น ๆ.......................  

5. อาชีพ           

 ☐พนกังานบริษัทเอกชน 

☐ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย     

☐ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ. 

☐ผูต้รวจสอบบญัชี / ผูท้  าบญัชี    

 6. ต าแหน่งงาน          

  ☐พนกังาน / ลกูจา้ง      

☐เจา้ของกิจการ         

☐กรรมการผูจ้ดัการ        

☐อืน ๆ.....................................      
        

 7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน         

  ☐รายไดต่้อเดือน 40,001 ขึน้ไป      

  ☐รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท     

  ☐รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท     
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  ☐รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท     

  ☐รายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท     
     

        

 8. ประเภทผูเ้สียภาษีเงินได ้(สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 หวัขอ้)     

  ☐ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา       

  ☐ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล       

  ☐ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

☐อืน ๆ.........................................      
   

 ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต       
    

 ค่า 3 ระดบั (ใหข้ีดหรือท าเคร่ืองหมาย ถูก ใช่ช่องที่ตรงกับระดบัที่คุณตอ้งการ)  
  ระดบัที่ 3  คือ มีความรูค้วามเขา้ใจและยอมรบัในระบบเทคโนโลยีมากถึงมากที่สุด 
  ระดบัที่ 2 คือ มีความรูค้วามเขา้ใจและยอมรบัในระบบเทคโนโลยีปานกลาง 
  ระดบัที่ 1 คือ มีความรูค้วามเขา้ใจและยอมรบัในระบบเทคโนโลยีนอ้ยถึงนอ้ยที่สุด 
          
 

ระดบัที่ 3 ระดบัที่ 2 ระดบัที่1 
1. การรบัรูถึ้งประโยชนก์ารสมคัรของระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

2.การรบัรูป้ระโยชนท์ี่ไดร้ับจากการยอมรบัระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

3.การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านของระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

4.การรบัรูข้องคุณภาพของการบริการของระบบเทคโนโลยี  ☐ ☐ ☐ 

5.การรบัรูถึ้งความเชื่อถือไวว้างใจในระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

6.การรบัรูถึ้งประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

7.การรบัรูด้า้นระยะเวลาการใหบ้ริการของระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

8.การรบัรูด้า้นความถูกตอ้งของระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

9.การรบัรูถึ้งดา้นความสะดวกและความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี ☐ ☐ ☐ 

10.การรบัรูถึ้งระบบการช าระและการขอคืนภาษีกับระบบเทคโนโลยี  ☐ ☐ ☐ 

          

 ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแสดงรายการ
ภาษีและการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต        
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 ระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด   
    4 ระดบัความพึงพอใจมาก    
    3 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง   
    2 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย   

1           ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที่สดุ   

ค่า 5 ระดบั (ใหข้ีดหรือท าเคร่ืองหมาย ถูก ใช่ช่องที่ตรงกับระดบัที่คุณตอ้งการ)    

 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

1.ความพึงพอใจในการเขา้ระบบฯ ในครัง้แรก ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.ความพึงพอใจในการย่ืนแบบผ่านระบบฯในระยะเวลาที่
ก าหนด 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.ความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพการใชง้านของระบบฯ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.ความพึงพอใจในดา้นประโยชนข์องการใชง้านของระบบฯ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5.ความพึงพอใจในการรบัรูถึ้งความง่ายในการใชง้านของ
ระบบฯ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6.ความพึงพอใจในความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฯ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7.ความพึงพอใจในดา้นการบริการของการประชาสัมพนัธข์อง
ระบบฯ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8.ความพึงพอใจในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายเมื่อใชง้าน
ระบบฯ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9.ความพึงพอใจทางดา้นรูปแบบของระบบฯ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10.ความพึงพอใจในความมั่นใจในความปลอดภยัของขอ้มลู
ในระบบฯ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ข้อเสนอแนะ      ............................................................................................................................. ..........
..................................................................................................................................................................
................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................      
           
     

      ขอบคุณครบั   
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