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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้น
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได ้ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการและช าระ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งมาจาก ผูมี้เงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร  จากการค านวณกลุ่ม
ตวัอย่างพบว่างานวิจยัน้ีต้องมีกลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 385 ราย 
งานวจิยัน้ีใชก้ารวเิคราะห์(t-test และ One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานผลจากการวจิยั 
 ผลการวิจัยพบว่า ผูมี้เงินได้ในกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ       
ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ใน
ระดบั “รู้และก าลงัศึกษาอยู”่ ซ่ึงหมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจและก าลงัศึกษาอยูเ่ก่ียวกบัการยืน่แบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเม่ือพิจารณา
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ของ       
ผูมี้เงินไดใ้นกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีผลให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี     
เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
*นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



   

1. บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 รัฐบาลของทุกประเทศลว้นแลว้แต่มีหนา้ท่ีหลกัท่ีเหมือนกนัก็คือการบริหารและพฒันา
ประเทศชาติให้มีความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจสังคมและความมัน่คงของประเทศซ่ึงจะ
ส่งผลให้ประชาชนในชาติด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งน้ี การท่ีรัฐบาลจะ
บรรลุเป้าหมายในการบริหารประเทศชาติได้นั้น นอกจากจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถภายใต้        
คุณธรรมท่ีดีงามแลว้ยงัจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ม็ดเงินจ านวนมหาศาล นัน่หมายความว่ารัฐบาลจะตอ้งมี
แหล่งรายไดอ้นัเป็นท่ีมาของเม็ดเงินจ านวนมากเหล่านั้น ซ่ึงแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของรัฐบาลก็คือ 
“ภาษีอากร” นอกจากน้ีแล้วรัฐบาลยงัใช้ระบบภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการบริหาร
ประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจตลอดจนนโยบายทางด้านการคลังเพื่อจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

 ในขณะท่ีประเทศไทยก าลงัขบัเคล่ือนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 
กรมสรรพากรไดน้ านวตักรรมการบริการเชิงดิจิทลั เขา้มาใชใ้นการให้บริการผูเ้สียภาษี เช่น ระบบ
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และใบก ากบัภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นตน้ และมีการปรับเปล่ียน
วิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อมุ่งพฒันาเคร่ืองมือนวตักรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการบริหาร
จดัการและให้บริการท่ีมีความโปร่งใส พร้อมทั้งทบทวนกระบวนงานและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทนั
ต่อสถานการณ์ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ลดตน้ทุนลดขั้นตอน ลดกระดาษ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงกรมสรรพากรได้ก าหนดวิสัยทศัน์ใหม่ คือ 
“จดัเก็บภาษีทนัสมยั ใส่ใจบริการ ยดึมัน่ธรรมาภิบาล เพื่อพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมไทย”  

 การพฒันาและเปล่ียนแปลงในดา้นการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ไดเ้ร่ิมตน้
ด้วยการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางออนไลน์เป็นคร้ังแรก           
ในปี 2544  ต่อมาในปี 2545 ได้เร่ิมให้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และปัจจุบนัได ้      
มีการพฒันาระบบสามารถให้บริการยื่นแบบผ่านทางออนไลน์ได้ทั้ง 4 ประเภทภาษีหลกั ได้แก่      
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 . ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ             
ซ่ึงสามารถยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีผา่นทางเวบ็ไซตก์รมสรรพากร  

 
 



   

ตารางที ่1 ปริมาณการยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผา่นทางออนไลน์ของ     
ทั้งประเทศและกรุงเทพมหานคร ปี 2556 – 2560 

พืน้ที่จัดเกบ็ ปี ปริมาณย่ืนแบบฯ ออนไลน์ (แบบ) สัดส่วนย่ืนแบบฯ ออนไลน์ (ร้อยละ) 

    ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 รวม ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 รวม 

1. ทั้งประเทศ 2556 1,108,405 6,676,636 7,785,041 46.13 84.30 75.41 

  2557 1,211,724 6,985,185 8,196,909 48.57 86.15 77.31 

  2558 1,360,755 7,427,000 8,787,755 53.40 87.38 79.54 

  2559 1,557,678 7,823,891 9,381,569 59.07 89.67 82.57 

  2560 1,692,157 7,840,347 9,532,504 63.94 91.98 85.33 

2. กรุงเทพมหานคร 2556 330,211 137,762 1,707,843 47.44 72.16 65.56 

  2557 334,093 1,383,061 1,717,154 47.00 72.78 65.76 

  2558 368,440 1,473,342 1,841,782 51.60 74.38 68.35 

  2559 395,544 1,522,577 1,918,121 54.96 76.64 70.87 

  2560 418,774 1,515,949 1,934,723 58.15 80.19 74.11 

ท่ีมา: จากกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์, กรมสรรพากร. 
 

 จากตารางจะเห็นไดว้า่ เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนระหวา่งปริมาณการยื่นแบบฯ ผ่านทาง
ออนไลน์ ของทั้งประเทศกบักรุงเทพมหานคร พบว่า ในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนการยื่นแบบฯ 
ผา่นทางออนไลน์นอ้ยกวา่ภาพรวมทั้งประเทศ แมว้า่ผูท่ี้ท  างานในกรุงเทพมหานครจะมีเทคโนโลยี
และความรู้ท่ีพร้อมส าหรับยคุดิจิทลัมากกวา่พื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน  

 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอินเทอร์เน็ต จึงเป็นเร่ือง
ใกลต้วัท่ีส าคญัซ่ึงหากผูมี้เงินได้มีความรู้และความเขา้ใจในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต จะช่วยให้การยื่นภาษีเป็นเร่ืองง่าย สะดวก รวดเร็ว และหากสามารถทราบถึงปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไป การให้ค  าแนะน า หรือการขอความร่วมมือ
ประชาชนในการยืน่แบบแสดงรายการ จะท าใหมี้การยืน่แบบฯ กนัเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินไดใ้น
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้ในประชาสัมพนัธ์ของกรมสรรพากร และเป็นขอ้มูล
ส าหรับผูท่ี้สนใจ เพื่อให้ผูมี้เงินไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้ึนและเป็นไปตามกรอบแผนงานท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นกรมสรรพากรดิจิทลั (Digital Revenue 
Department) ต่อไป 



   

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร 
   2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินได้ใน
กรุงเทพมหานคร  
 
3. สมมุติฐานงานวจัิย 
  ผูมี้เงินไดใ้นกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบั
การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกนั  
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินไดใ้น
กรุงเทพมหานคร และเป็นข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปพฒันาให้ประชาชน        
มีความรู้ความเขา้ใจและช าระภาษีผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน 

 2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางส าหรับการให้ความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร 

 3. ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัท่ีได้
ในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
5. ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้       
ความเข้าใจ เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 
 
 



   

 5.1 ขอบเขตเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจ 

เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
 5.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูมี้เงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร 

 
6. ระเบียบวธีิวจัิย 
 6.1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
  จากแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 6.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูมี้เงินไดต้ามมาตรา 39  ตามประมวลรัษฎากรใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่ชดัผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีการสุ่มจ านวนประชากร
โดยใชว้ิธีค  านวณตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาด
ตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง 

 
  

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 

- อาย ุ

- การศกึษา 

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

- รายได ้

ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- ดา้นเว็บไซต ์

- ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

- ดา้นการบรกิาร 
- ดา้นคา่ใชจ้า่ย 

- ดา้นการช าระเงิน 

 



   

 6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
  แบบสอบถามท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงสร้าง (Structured  Questionnaire) โดยแบ่งเน้ือหา 
ออกเป็น 3 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม (Personal 
Factors) จ านวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน สถานะภาพสมรส
โดยก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมายถูกในช่องวา่งลกัษณะค าถามแบบ (Checklist) 
  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการประเมินระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินได้ใน
กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งส้ิน 20 ขอ้ ตามการประเมินค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑ์
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามมีเกณฑ์การคิดคะแนนตามลกัษณะของขอ้ค าถาม 
ดงัน้ี 
ตารางที ่2 ตารางระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ข้อค าถาม 

   รู้และเขา้ใจสามารถน ามาใชไ้ด ้ 5 

   รู้และก าลงัศึกษาอยู ่ 4 

   รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 3 

   เคยไดย้นิแต่ไม่สนใจท่ีศึกษาเพิ่ม 2 

   ไม่เคยทราบมาก่อน 1 
 

ส่วนท่ี 3 ค  าถามปลายเปิด (Open-form) ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
7. ผลการวจัิย 

งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้น
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

 
 



   

 
  1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ67.30 และ    
มีอายุระหวา่ง 25-35 ปี จ  านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ  65.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 203 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 52.70 
และมีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20  มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 
20,001-50,000  บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 

 2. การประเมินระดบัความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผูมี้เงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร 

  ผูมี้เงินได้ในกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในภาพรวม อยู่ในระดบั “รู้และก าลงัศึกษาอยู่” ซ่ึงหมายถึงมีความรู้ความเขา้ใจและ
ก าลังศึกษาอยู่เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษา พบว่า ผูมี้เงินได้ในกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ     
ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในภาพ
รวมอยู่ในระดับ ท่ี มีความ รู้ความเข้าใจและก าลังศึกษาอยู่  ได้แก่  ด้าน เว็บไซต์ ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการบริการ และดา้นการช าระเงิน หากผูมี้เงินไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและศึกษา
อยู่ตลอดจะช่วยอ านวยความสะดวกในยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีได้อย่างรวดเร็ว         
ตามเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีเป็นยุคของดิจิทัล  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นของค่าใชจ่้ายท่ีพบวา่ ผูมี้เงินไดส่้วนใหญ่ มีระดบัความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถน ามาใช้ได้ แสดงให้เห็นว่า การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้น สามารถลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง ทั้งค่าใชจ่้ายการเดินทางของผูมี้เงินได ้และสามารถลด
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนต่างๆ กรมสรรพากรดว้ย  

 



   

  ซ่ึงผูมี้เงินไดท่ี้มีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัก็ยงัส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การยื่นแบบฯ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะผูมี้เงินไดบ้างส่วนยงัขาดการรับรู้
ด้านเทคโนโลยี หรือยงัไม่ได้ให้ความสนใจท่ีจะติดตามความก้าวหน้าเก่ียวกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัเท่าท่ีควร หรือเป็นความเคยชินกบัการยื่นแบบแสดงรายการดว้ยแบบกระดาษ ท่ีส านกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขาต่างๆ  
  จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ณัฐิยา แป้นมัน่ (2547) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน
อินเตอร์เน็ตของผูเ้สียภาษีในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกับการยื่นแบบ
แสดงรายการช าระภาษีในเร่ืองของผูมี้สิทธิยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ต การใช้สิทธ์ิ     
ผ่อนช าระ และก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และพบว่า อาชีพ และระดับการศึกษา             
มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ของผูเ้สียภาษีในการยืน่แบบผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 
 8.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมุติฐานงานวิจยั ผูมี้เงินได้ในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน         
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั   
  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ไดว้่าปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ของผูมี้เงินได้ในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั มีผลให้

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั   

9. ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
  1. กรมสรรพากรควรมีการจดัการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีผูมี้เงินไดจ้ะ
ไดรั้บในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย
เนน้ไปท่ีผูมี้เงินไดท่ี้ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการยืน่แบบแสดงรายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
                  2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนควรร่วมมือกนัจดัการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
  3. สร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอินเทอร์เน็ตดว้ยความเตม็ 



   

 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในจงัหวดัอ่ืนๆ 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย 
  2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน 
  3. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในแนวลึกข้ึน เช่น การสัมภาษณ์ 
 
10. กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก              
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ท่ีปรึกษาการศึกษาวิจยั เป็นอย่างสูงท่ีได้สละเวลา     
อันมีค่าในการให้ปรึกษา ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมอันมีประโยชน์อย่างยิ่งในตรวจสอบ แก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้การศึกษาฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง      
มา ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตยทุ์กท่านท่ีไดม้อบความรู้อนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั อีกทั้งพระคุณของครู อาจารยทุ์กท่านท่ี
อบรมใหค้วามรู้พื้นฐาน ประสิทธ์ประสาทวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั  

 ขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ต ารา หนงัสือทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการสืบคน้
ขอ้มูลท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ให้ข้อมูล 
ขอ้เสนอแนะ ในการตอบแบบสอบถาม ด้วยความเต็มใจ และขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีให้การ
อบรมเล้ียงดูและให้ความรักและก าลังใจตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีมา       
โดยตลอด ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาปริญญาโทคณะ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์รุ่น 35 ทุกท่านท่ีมีส่วนในการให้ มิตรภาพ 
และก าลงัใจท่ีมีใหก้นัโดยตลอด ท าใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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