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ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เสียภาษีในเขต
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ พิษณุโลก จ านวน 377 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบ และช าระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the satisfaction of choosing and using tax paymentservice 

via internet network in Phitsanulok Area Revenue Office. The sample consisted of 377 taxpayers inPhitsanulok 
Revenue Area. The instrument used for data collection was a 5 - scale rating scale questionnaire. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Taxes are satisfied with the 
choice of tax filing and payment service over the Internet. The overall level is very high. 
Keywords: Satisfaction, Submission of Tax Payment via the Internet Service, Revenue Office 
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1. บทน า 
ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์จะ

ได้รับประโยชน์อย่างมากจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับคนได้ทั่วโลก 
ซึ่งนับวันจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลทุกกลุ่ม 
อินเทอร์เน็ต เช่น นักเรียน นักศึกษา อินเทอร์เน็ต จะเป็นสื่อส าคัญในการเรียนรู้ การศึกษา การค้นคว้าข้อมูล ซึ่งเปรียบได้กับ
ห้องสมุดไร้พรหมแดน แต่หากเป็นนักธุรกิจ  อินเทอร์เน็ตจะเป็นสื่อส าคัญของธุรกิจ ในด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด 
การบัญชี และส าหรับบุคคลทั่วไป การศึกษาการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี
น้ันมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของกรมสรรพากร ดังจะเห็นได้จากงานวิ จัยของ พนิดา  ธีระชิต (2548) 
ที่ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในความสะดวกในการช าระ
ภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้บริการยื่นแบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีความรวดเร็วของการยื่นแบบฯ การประชาสัมพันธ์ 
การได้รับการคืนเงินภาษีเร็ว ขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัย สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี เขตส านักงานสรรพากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้รวมทั้งยังเป็นการรับทราบปัญหาและความต้องการจาก
ผู้ใช้บริการ ที่มีต่อสถานภาพการท างานของระบบเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ผู้ใช้บริการได้มากน้อยเพียงใด 

ผลการให้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี ในเขตส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีผู้เสียภาษีจ านวนไม่น้อย ได้เข้ามาปรึกษาในเรื่องความไม่
เข้าใจในการใช้ระบบยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะผู้เสียภาษีที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน
ที่ไม่ได้ใกล้ชิด หรือใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีบ่อย ๆ รวมทั้งการให้บริการส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก ในการรับยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบางครั้ง ก็ประสบปัญหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานได้
ไม่เสถียรท าให้การเข้าใช้งานระบบ เกิดความล่าช้าและท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในบางช่วงเวลา (ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก, 2559) 

จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี ในเขตส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือที่จะน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก อีกทั้งจะน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ  ให้ตรงกับความต้องการของผู้เสียภาษีเพ่ิม
มากขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตในเขตส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
3.1 การยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วิธีการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมทางภาษีที่กรมสรรพากรน าเสนอแก่ผู้ประกอบการ 
การยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย (เอมอร  พลวัฒนกุล และสมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร, 2550) 

3.1.1 แบบแสดงรายการที่ก าหนดให้ยื่นผ่านระบบน้ี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3.1.2 การสมัครขอใช้บริการ ซึ่งมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ การยื่นค าขอใช้บริการ การตอบรับและ
เง่ือนไขการให้บริการต้องเป็นการยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนดเวลาปกติเท่าน้ัน 

3.1.3 ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ด าเนินการหลังจากได้รับแจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) ว่าผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้มีสิทธิใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
ประกอบด้วย 

1) การเข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th 
2) เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์” และเลือกหัวข้อ “บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต” 
3) เลือกประเภทภาษีที่จะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 
4) ป้อนหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้รับจากกรมสรรพากร หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลแบบแสดง

ภาษี ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับแบบแสดงภาษีที่ยื่นด้วยกระดาษ 
5) กรอกข้อมูลลงในแบบแสดงรายการเช่นเดียวกับที่เคยกรอกลงในแบบแสดงภาษีที่ยื่นด้วยกระดาษ 
6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการส่งข้อมูลด้วยการท ารายการ “ตกลง” 
7) เมื่อยืนยันการยื่นรายการแล้ว ถ้าไม่มีการช าระเงินหรือมีการคืนภาษี ระบบจะแจ้งผลทันทีว่าได้รับแบบ

แสดงรายการเรยีบร้อยแล้ว แต่ถ้ามีการช าระเงินจะต้องแจ้งชื่อธนาคารที่ได้ตกลงไว้ เมื่อธนาคารตอบรบั
การโอนเงินเข้าบัญชีกรมสรรพากร ระบบจะยืนยันการยื่นแบบและรับช าระภาษี และกรมสรรพากรจะ
ยืนยันอีกครั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

8) เพ่ือประโยชน์การอ้างอิงการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ควรพิมพ์แบบแสดงรายการที่
ได้ท ารายการไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง 

3.2 ทฤษฎีที่เกีย่วกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีความหมายตามพจนานุกรมทางด้าน

จิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin,1968, p. 437 อ้างถึงใน วันชัย   แก้วศิริโกมล , 2550, หน้า6) ให้ค าจ ากัดความว่ า  
เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถานประกอบการตาม ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการ
น้ัน ๆ 

มิลเลทท์ (Millet, 1954, p.397 อ้างถึงใน นพคุณ  ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้ให้ทัศนะว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐน้ัน โดยได้สรุปประเด็นว่า เป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบติัต้องยึดถอื
ไว้เสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 

3.2.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐาน
ของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มี
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การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการ
เดียวกัน 

3.2.2 การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการจะต้องตรง
เวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน 

3.2.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะที่มีจ านวนการ
ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the right geographical Location) 

3.2.4 การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึด
ประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

3.2.5 การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
การบริการที่ดีได้มีผู้แสดงความคิดเห็นไว้หลาย ๆ  ด้านจรัส สุวรรณมาลา (2539 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล , 2550, 

หน้า 14 -15) กล่าวถึงลักษณะการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะน ามาใช้ในการก าหนดคุณภาพของบริการ ดังน้ี 
3.3.1 ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการที่บังคับให้ประชาชน

ต้องมาใช้บริการ เช่น บริการรับช าระภาษีอากรจ าเป็นต้องควบคุมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
3.3.2 ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มีจ านวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ ไม่มีการรอ

คอยหรือเข้าคิวเพ่ือขอรับบริการ 
3.3.3 ความทั่วถึง เท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น 
3.3.4 ความสะดวก รวมเร็ว เชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการที่ดีมีคุณภาพน้ันจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญ ดังน้ี 

1) ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก 
2) ความรวดเร็ว 
3) ความน่าเชื่อถือได้ของระบบบริการ  

3.3.5 ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ 
3.3.6 การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมต้นทุนการให้บริการ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ในใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก จ านวน 20,870 คน 

(ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก, 2559) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เสียภาษีที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก 

ก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Crecy & Morgan, 1970) จ านวน 377 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentally Random Sampling) 
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4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีในเขต

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบการประเมินความพึงพอใจ จ าแนกได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Millet, 1954, p.397) 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ตามขั้นตอน ดังน้ี 
4.3.1 ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักการการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการให้บริการ 
4.3.2 ก าหนดเน้ือหาและตัวแปรของค าถามในแบบสอบถาม 
4.3.3 น าแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) และน ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 
0.67 - 1.00 แล้วท าการปรับปรุงข้อความในแบบสอบถามให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4.3.4 น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถาม

กับทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ด้วยวิธีครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha)ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8517  
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยน้ี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามประกอบ ด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และประเภทผู้เสยี

ภาษ ีโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  ตามแบบของ 
(Likert Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 75) ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การแปลผลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิจารณาค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 377 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท จ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 มีอาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 และประเภท
ของผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา จ านวน 64.40 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีในเขต
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก ได้ผลดังน้ี 

 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีในเขตส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก โดยภาพรวม 
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
  SD แปลผล ล าดับ 

1 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  3.88 0.46 มาก 1 
2 ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา  3.81 0.43 มาก 2 
3 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ   3.74 0.46 มาก 4 
4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง  3.76 0.51 มาก 3 
5 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 3.46 0.54 ปานกลาง 5 

 รวม 3.73 0.51 มาก  

 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส านักงาน

สรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.73, SD=0.51) หากพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงล าดับด้านที่
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดถึงต่ าสุด ดังน้ี 1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  

( x  = 3.88, S.D. = 0.46) 2) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 3.81, S.D. = 0.43) 

3) ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 3.76, S.D. = 0.51) 4) ด้านการให้บริการ

อย่างเพียงพอ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 3.74, S.D. =0.46) และ 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( x  = 3.46, S.D. = 0.51)  
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ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงการให้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะ ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 

1. ประชาชนในชุมชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ดังน้ันหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กร หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น และควรให้ความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

9 2.39 

2. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ / สัญญาณอินเทอร์เน็ตในหน่วยงาน
ผู้ให้บริการ ให้มีความเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือช่วยรองรับการให้บริการ
ระบบภาษีแก่ประชาชนที่ ม ารอใช้บริการ ไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

5 1.33 

3. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายประมวลรัษฎากร 

3 0.80 

4. ไม่แสดงความคิดเห็น 360 95.49 
รวม 377 100.0 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเขตส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งน้ีการให้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก มีลักษณะการให้บริการโดยยึดตามล าดับคิวก่อนหลังตามรูปแบบสากลที่ใช้กันอยู่ และได้ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในองค์กร จึงส่งผลท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการบริการอย่าง
เสมอภาคน้ี ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 2558 (ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558)  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การให้บริการด้วย
ความเสมอภาคตามล าดับก่อน - หลัง 2) ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน และ 3) ระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ทั้งน้ี จอห์น  ดีมิลเลทท์ (Millett อ้างถึงใน สุมารีพรรณนิยม 2547: 33 - 34) ได้กล่าวถึงการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ว่าควรต้องเน้นที่ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ัน 
ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชน
จะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน และการด าเนินงานวิจัยในครั้งน้ียังพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าในระบบการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โดย
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกรมสรรพกรขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบว่า
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีในการรองรับกับบริการการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
ส่วนไหน อย่างไรบ้าง ทั้งน้ีการให้บริการอย่างก้าวหน้าเป็นสิ่งส าคัญที่กรมสรรพกรจังหวัดพิษณุโลกจะต้องมีการสื่อสารกับ
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ผู้ใช้บริการ รวมทั้งท าการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นทุก  ๆ  ปี ทั้งน้ี มิลเลทท์ (Millet, 1954, 
p.397 อ้างถึงใน นพคุณ  ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงาน คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถของการให้บริการที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

7.1 ส านักงานสรรพกรจังหวัดพิษณุโลก และกรมสรรพกร ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายประมวลรัษฎากร  
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และควรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

7.2 ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าสามารถรองรับการให้บริการระบบ
ภาษีแก่ประชาชนที่มารอใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด 

7.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบการให้บริการการรับช าระภาษี และระบบการท างานอื่นๆ ของส านักงานสรรพ
กรจังหวัดพิษณุโลก หรือส านักงานในภูมิภาคอื่นๆ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้มีความทันสมัย เป็นไปอย่างก้าวหน้า และช่วย
ประหยัดทรัพยากรองค์กร 
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