การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ปจจัยที่มีผลตอผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF TAX FILING ON INTERNET OF JURISTIC PERSONS
IN BANGKOK
พนิดา สุภาพอาภรณ1
ฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์2
titaporn.si@spu.ac.th
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
lara_koi@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิ จัยเรื่ อง ป@ จจัย ที่มีผลตBอผลสําเร็ จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ ตของนิติบุ คคลในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงป@จจัยการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต ที่มีผลตBองานบัญชีในดIาน
ความถูกตIองแมBนยํา การปJองกันขIอมูลสูญหาย การลดทุจริต และการลดตIนทุนคBาใชIจBาย โดยทําการศึกษา
ความคิดเห็นของผูIประกอบการนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุBมตัวอยBางสําหรับงานวิจัยนี้ คือผูIประกอบการนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย
เครื่องมือที่ใชIในงานวิจัยเปNนแบบสอบถามที่ผูIวิจัยสรIางขึ้น โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดIวยวิธีการหาคBาดัชนีความสอดคลIอง การวิเคราะหขIอมูลโดยหาคBารIอยละ
คBาเฉลี่ย สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดI ดังนี้ (1) การยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต มีผลตBอความถูกตIองแมBนยํา
ลดความผิดพลาด พบวBา นิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครใหIความสําคัญกับป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ
(2)
การยื่ น แบบภาษี ท างอิ น เทอรเน็ ต มี ผ ลตB อ การปJ อ งกั น ขI อ มู ล สู ญ หาย พบวB า นิ ติ บุ ค คลในเขต
กรุงเทพมหานครใหIความสําคัญกับป@จจัยดIานคุณภาพของสารสนเทศ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ
(3) การยื่ นแบบภาษีทางอิน เทอรเน็ต มีผลตBอการลดทุ จริต พบวB า นิติ บุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครใหI
ความสําคัญกับป@จจัยดIานคุณภาพการบริการ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ (4) การยื่นแบบภาษีทาง
อินเทอรเน็ต มีผลตBอการลดตIนทุนคBาใชIจBาย พบวBา นิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครใหIความสําคัญกับป@จจัย
ดIานคุณประโยชนของระบบ
ผลการวิจัยนี้แสดงใหIเห็นวBา นิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงคุณภาพในดIานตBาง ๆ ของ
ระบบ เปNนเกณฑในการตัดสินใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยจึงเปNนประโยชนในการ
พัฒนาระบบใหIมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเปNนการสBงเสริมนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในอีกทางหนึ่งดIวย
คําสําคัญ: ภาษี, อินเทอรเน็ต, นิติบุคคล
Abstract
Research of factors affecting the success of tax filing on internet of juristic persons in
Bangkok aims to study the factors of tax filing on internet that affects accounting work in
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accuracy, data loss prevention, fraud reduction and cost reduction by studying the opinions
of juristic persons in Bangkok.
Sampling for this research are 400 juristic persons in Bangkok. The research
instrument is a questionnaire created by the researcher, which statistical significance at the
level of 0.05, examining the quality of content validity by using the consistency index
method. Data analysis by the percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation
coefficient analysis and multiple regression analysis.
The results can be summarized as the following: (1) Filing tax forms on the internet
affecting accuracy. The study found that juristic persons in Bangkok gave importance to the
system benefits. (2) Filing tax forms on the internet affecting the prevention of data loss. The
study found that juristic persons in Bangkok gave importance to the information quality and
the system benefits. (3) Filing tax forms on the internet affecting the reduction of corruption,
this study found that juristic persons in Bangkok gave importance to the service quality and
the system benefits. (4) Filing tax forms on the internet affecting the cost reduction. The
study found that juristic persons in Bangkok gave importance to the system benefits.
This research shows that juristic persons in Bangkok consider the quality in various
aspects of the system as the criteria for making a decision to submit the tax filing on
internet. The research results are therefore useful in developing the system to be more
efficient and promotes e-government policies.
Keywords: Tax, Internet, Juristic person
บทนํา
ป@จจุบันประเทศไทยไดIกIาวสูBยุคดิจิตอลอยBางรวดเร็วและตBอเนื่อง ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดIเขIามามีบทบาทตBอประชาชนในการใชIเปNนเครื่องมือในการเขIาถึงขIอมูลในรูปแบบของดิจิตอล เพื่อ
การติดตBอสื่อสารไดIอยBางทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และหลายชBองทาง เพื่อเปNนประโยชนตBอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศใหIกIาวไปขIางหนIาอยBางรวดเร็วในสังคมยุคโลกาภิวัฒน (สํานักงานสถิติแหBงชาติ, 2560)
กรมสรรพากรจึ ง ไดI อํ า นวยความสะดวกแกB ผูI เ สี ย ภาษี แ ละประชาชนทั่ ว ไป ดI ว ยบริ ก ารดI า น
อิเล็กทรอนิกสผBานทางเว็บไซต www.rd.go.th การใชIบริการผBานระบบอินเทอรเน็ตของกรมสรรพากร ผูIเสีย
ภาษีจะไดIรับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา เนื่องจากผูIเสียภาษีสามารถดําเนินกิจกรรมไดIดIวยตนเอง
โดยไมBตI องมาติ ด ตBอกรมสรรพากร บริ การดั งกลB า วยังชB ว ยสนั บ สนุ น นโยบายของรัฐ บาลที่ ตI องการใหI สB ว น
ราชการตBาง ๆ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใหIบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น (กรมสรรพากร, 2547)
การจัดทําและพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตIองใชIงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นทั้ง
ภาครัฐและผูIเสียภาษีควรไดIรับประโยชนจากระบบใหIมากที่สุด แตBป@จจุบันยังมีป@ญหาหลายประการ ซึ่งทําใหIผูI
เสีย ภาษี บางสBวนเลือกที่จ ะไมBใชI บริการ คิดเปNนรI อยละ 52.60 ของจํานวนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(กรมสรรพากร, 2561) จึงเปNนเหตุผลที่ควรศึกษาถึงป@จจัยที่มีผลตBอผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทาง
อินเทอรเน็ต รวมถึงป@ญหาและอุปสรรคในการใชIระบบ เพื่อเปNน ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการทางอินเทอรเน็ตใหIมีประสิทธิภาพสมบูรณมากยิ่งขึ้น กBอใหIเกิดประโยชนและคุIมคBาใหIมากที่สุด
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William H. DeLone & Ephraim R. McLean (2003) บรรยายถึงความสัมพันธระหวBาง
องคประกอบที่มีความสําคัญและเปNน เครื่องประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ไดIแกB คุณภาพของ
สารสนเทศ คุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริการ และคุณประโยชนของระบบ
จากกรณีศึกษาเรื่อง การยื่นภาษีและการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสในมาเลเซีย สิงคโปร และชิลี
เขียนโดย Joanna Nasr (2014) ในวารสาร Doing Business, 2014 พบวBา ระบบการจัดเก็บและชําระภาษีที่
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ชBวยใหIผูIใชIระบบมั่นใจวBาขIอมูลไมBรั่วไหลและสูญหาย ระบบมีการ
คํานวณภาษี ที่ถูกตIองแมBนยํ าปJองกันการผิด พลาด ชBว ยลดตI นทุน คBาใชI จBาย และลดโอกาสทุจริ ตจากการมี
ปฏิสัมพันธที่ไมBเปNนทางการระหวBางผูIจBายภาษีและเจIาหนIาที่ภาษี
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อศึกษาถึ งป@ จจั ย ของการยื่ นแบบภาษี ทางอิน เทอรเน็ต ที่ มีผ ลตBอความถู กตI องแมB น ยํา ลดความ
ผิดพลาด การปJองกันขIอมูลสูญหาย การลดทุจริต และการลดตIนทุนคBาใชIจBาย ของนิติบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชIศึกษาในงานวิจัยนี้ คือผูIประกอบการนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
ทั้งสิ้น 286,566 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคIา, 2562) ผูIวิจัยไดIหาขนาดของกลุBมตัวอยBางโดยใชIวิธีการคํานวณ
ของ Taro Yamane ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นอยูBที่รIอยละ 95 คBาความคลาดเคลื่อนอยูBที่รIอยละ 5 ดังนั้น
กลุBมตัวอยBางในงานวิจัยนี้ คือผูIประกอบการนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดยแยกเปNน
เขตดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

เขต
เขตวัฒนา
เขตบางรัก
เขตจตุจักร
เขตหIวยขวาง
เขตประเวศ
อื่นๆ
รวม

จํานวนนิติบุคคล
14,326
12,203
10,992
10,531
10,363
228,151
286,566

จํานวนกลุมตัวอยาง
20
17
15
15
15
318
400

2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรในงานวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดIแกB 1.) ดIานคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ (System Quality) 2.) ดIานคุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) 3.) ดIานคุณภาพการ
บริการ (Service Quality) 4.) ดIานคุณประโยชนของระบบ (System Benefits) และตัวแปรตาม
(Dependent Variable) ไดIแกB 1.) ความถูกตIองแมBนยํา ลดความผิดพลาด 2.) การปJองกันขIอมูลสูญหาย
3.) การลดทุจริต 4.) การลดตIนทุนคBาใชIจBาย
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3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการเก็บขIอมูลเพื่อทําการศึกษาป@จจัยที่มีผลตBอผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทาง
อินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครฉบับนี้ อยูBในชBวงระหวBางเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อมุBงพัฒนาและหาป@จจัยที่มีผลตBอ
ความสําเร็จของระบบการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูIวิจัยใชIแบบสอบถามในการศึกษา วิเคราะห และหาคําตอบ เรื่องป@จจัยที่มีผลตBอผลสําเร็จของ
การยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบBงเปNน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปNน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2. เปNนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป@จจัยที่มีผลตBอความสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทาง
อินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราสBวนประมาณคB า
(Rating Scale) 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นIอย และนIอยที่สุด
ตอนที่ 3. แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น เพื่ อใชI ในการปรั บ ปรุ งการใหI บ ริ การยื่ นแบบภาษี ทาง
อินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามไดIตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหI
ผูIเชี่ยวชาญทางดIานบัญชีและภาษี จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตIองและเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อหา
คBาดัชนีความสอดคลIอง (Index of Consistency: IOC) ระหวBางขIอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขIอมูล
ผูIวิจัยไดIดําเนินการเก็บรวบรวมขIอมูล ดังนี้ 1.) ติดตBอขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขIอมูลกับกลุBมตัวอยBาง 2.) เตรียมแบบสอบถามใหIมีจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนกลุBมตัวอยBางและเหลือเผื่อ
สําหรับกรณีมีความตIองการเพิ่มเติม 3.) อธิบายใหIกลุBมตัวอยBางเขIาใจในวัตถุประสงค และประโยชนที่จะไดIรับ
จากการทําแบบสอบถาม 4.) อธิบายวิธีการทําแบบสอบถามใหIเขIาใจกBอนลงมือทํา 5.) ดําเนินการเก็บรวบ
รวบรวมขIอมูล 6.) นําผลที่ไดIจากแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณของการตอบ แลIวจึงนําไปตรวจใหI
คะแนนตามเกณฑและวิธีการใหIคะแนน
4. การวิเคราะหขIอมูล
ในการวิเคราะหขIอมูล ผูIวิจัยไดIดําเนินการวิเคราะหขIอมูล โดยใชIสถิติในการวิเคราะหขIอมูล ดังนี้
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดIวย การแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) รIอยละ (Percentage) คBาเฉลี่ย (Average) และสB วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดIแกB การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ
(Correlation Coefficient) ของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ป@จจัยที่มีผลตBอผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดIสังเคราะหจากแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 400 ฉบับ โดยสามารถสรุปผลไดIดังนี้
1. นิติบุคคลสBวนใหญBเปNนกิจการประเภทบริการ (รIอยละ 45.50) มีทุนจดทะเบียนต่ํากวBา 5 ลIานบาท
(รIอยละ 59.50) และผูIทําบัญชีของกิจการเปNนสํานักงานบัญชี (รIอยละ 40.00)
2. นิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป@จจัยที่มีผลตBอผลสําเร็จของการยื่นแบบ
ภาษีทางอินเทอรเน็ตเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดIาน วBามีผลตBอความสําเร็จอยูBในระดับมากที่สุด มีคBาเฉลี่ยเทBากับ 4.27
โดยดIา นที่ มีคBาเฉลี่ ยสูงที่สุ ดคื อ ดIา นคุ ณประโยชนของระบบ มี คBาเฉลี่ ยเทBา กับ 4.38 อยูBในระดั บมากที่สุ ด
รองลงมาเปNนดIานคุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพการบริการ มีคBาเฉลี่ยเทBากันที่ 4.25 อยูBในระดับมาก
ที่สุด คุณภาพของระบบมีคBาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 4.20 แตBยังคงอยูBในระดับมาก
3. นิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ใหIภาพรวมผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตของ
นิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร มีคBาเฉลี่ยเทBากับ 4.36 อยูBในระดับมากที่สุด โดยดIานที่มีคBาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ดIานการลดตI นทุน คBาใชI จBา ย มี คBา เฉลี่ย เทBา กับ 4.45 อยูBในระดั บมากที่ สุด รองลงมาเปNน ดIานความถูกตIอง
แมBนยํา มี คBาเฉลี่ยเทBากับ 4.34 อยูBในระดับมากที่สุด สBว นดIานที่มีคBาเฉลี่ยต่ํ าที่สุดคือ ดIานการลดทุจริต มี
คBาเฉลี่ยเทBากับ 4.31 อยูBในระดับมากที่สุดเชBนกัน
4. จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับป@จจัยที่มีผลตBอผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต
ของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวBา
4.1 การยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต มีผลตBอความถูกตIองแมBนยํา ลดความผิดพลาด ของนิติ
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ดIวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวBา ป@จจัยดIานคุณภาพของระบบ ป@จจัยดIาน
คุณภาพของสารสนเทศ ป@จจัยดIานคุณภาพการบริการ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ มีความสัมพันธ
เชิ งบวก ตB อผลสํ าเร็ จ ดIา นความถู กตIองแมBน ยํ า ของการยื่ น แบบภาษีทางอิน เทอรเน็ ต ของนิ ติบุ คคลในเขต
กรุงเทพมหานคร อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพลตBอผลสําเร็จดIานความถูกตIอง
แมBนยํา อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ “ป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ”
4.2 การยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต มีผลตBอการปJองกันขIอมูลสูญหาย ของนิติบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ดIวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวBา ป@จจัยดIานคุณภาพของระบบ ป@จจัยดIานคุณภาพของ
สารสนเทศ ป@จจัยดIานคุณภาพการบริการ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ มีความสัมพันธเชิงบวก ตBอ
ผลสํ า เร็ จ ดI า นการปJ อ งกั น ขI อ มู ล สู ญ หายของการยื่ น แบบภาษี ท างอิ น เทอรเน็ ต ของนิ ติ บุ ค คลในเขต
กรุงเทพมหานคร อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพลตBอผลสําเร็จดIานการปJองกัน
ขIอมูลสูญหาย อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ “ป@จจัยดIานคุณภาพของสารสนเทศ” และ “ป@จจัย
ดIานคุณประโยชนของระบบ”
4.3 การยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต มีผลตBอการลดทุจริต ของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ดIวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) พบวBา ป@จจัยดIานคุณภาพของระบบ ป@จจัยดIานคุณภาพของสารสนเทศ
ป@จจัยดIานคุณภาพการบริการ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ มีความสัมพันธเชิงบวก ตBอผลสําเร็จดIาน
การลดทุจริตของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยBางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพลตBอผลสําเร็จดIานการลดทุจริต อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือ “ป@จจัยดIานคุณภาพการบริการ” และ “ป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ”
4.4 การยื่ นแบบภาษีทางอิ นเทอรเน็ต มีผ ลตBอการลดตIนทุ นคBาใชIจBาย ของนิติบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ดIวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวBา ป@จจัยดIานคุณภาพของระบบ ป@จจัยดIานคุณภาพของ
สารสนเทศ ป@จจัยดIานคุณภาพการบริการ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ มีความสัมพันธเชิงบวก ตBอ
ผลสํ า เร็ จ ดI า นการลดตI น ทุ น คB า ใชI จB า ยของการยื่ น แบบภาษี ท างอิ น เทอรเน็ ต ของนิ ติ บุ ค คลในเขต
กรุงเทพมหานคร อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพลตBอผลสําเร็จดIานการลดตIนทุน
คBาใชIจBาย อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ “ป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ”
อภิปรายผลการวิจัย
ขIอคIนพบที่ไดIจากการวิจัยนี้ เปNนไปตามสมมติฐานและวัตถุประสงคในการวิจัย โดยผลที่ไดIจากการ
วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
การยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต มีผลตBอความถูกตIองแมBนยํา ลดความผิดพลาด พบวBา นิติบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานครใหI ความสํ า คัญ กั บ ป@ จจั ย ดI านคุ ณประโยชนของระบบ โดยสอดคลI องกั บ การทบทวน
วรรณกรรมที่วBา การยื่นภาษีออนไลนนั้นถูกตIองแมBนยําและรวดเร็วยิ่งกวBาการยื่นดIวยเอกสารที่กรอกดIวยมือ
เพราะระบบการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต สามารถตรวจพบขIอผิดพลาดและใหIโอกาสผูIใชIงานแกIไขขIอมูลที่
ผิดพลาดไดIทันที และเนื่องจากผูIเสียภาษีไมBตIองยุBงยากในการคํานวณจํานวนภาษีเงินไดIดIวยตัวเอง จึงสามารถ
ลดความเสี่ยงของการทําผิดพลาดโดยไมBตั้งใจ (กรมสรรพากร, 2561; อณัศยาภา บุญรอด, 2560; Alibasha &
Kumar, 2016; Nasr, 2014; Saibon, Nawawi & Salin, 2016; Tax Slayer, 2019; Young, 2019)
การยื่ น แบบภาษี ท างอิ น เทอรเน็ ต มี ผ ลตB อ การปJ อ งกั น ขI อ มู ล สู ญ หาย พบวB า นิ ติ บุ ค คลในเขต
กรุงเทพมหานครใหIความสําคัญกับป@จจัยดIานคุณภาพของสารสนเทศ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ
โดยสอดคลIองกับ การทบทวนวรรณกรรมที่วB า ระบบการยื่น แบบแสดงรายการทางภาษี ที่ดํ า เนิ นการดI ว ย
ซอฟทแวรมาตรฐาน และดําเนินการอยBางมีประสิทธิภาพ ขIอมูลจะถูกสBงผBานเซิรฟเวอรที่ปลอดภัยและจะถูก
เขIารหัส ผูIใชIงานระบบ จึงมีความมั่นใจวBา e-Filing มีความปลอดภัยสามารถปJองกันขIอมูลความเปNนสBวนตัว
รั่วไหลและสูญหาย (Alibasha & Kumar, 2016; Nasr, 2014; Saibon, Nawawi & Salin, 2016; Tax
Slayer, 2019)
การยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต มีผลตBอการลดทุจริต พบวBา นิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครใหI
ความสําคัญกับป@จจัยดIานคุณภาพการบริการ และป@จจัยดIานคุณประโยชนของระบบ โดยสอดคลIองกับการ
ทบทวนวรรณกรรมที่วBา ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ดีในการจัดเก็บภาษีสามารถชBวยลดโอกาสในการเกิดการทุจริต
ไดI เนื่ อ งจากเปN น วิ ธี ที่ ล ดการเผชิ ญ หนI า และการมี ป ฏิ สั ม พั น ธระหวB า งผูI เ สี ย ภาษี กั บ เจI า หนI า ที่ ส รรพากร
เจIาหนIาที่ไมBตIองรับเงินสดโดยตรง ทําใหIการจัดเก็บภาษีเปNนไปอยBางโปรBงใส มีประสิทธิภาพ จึงนําไปสูBการ
บรรลุแผนพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Fanea-Ivanovici, Ésetescu, Pane & Voicu, 2019; Nasr, 2014;
Okunogbe & Pouliquen, 2018; Yılmaz & Coolidge, 2013)
การยื่ น แบบภาษี ท างอิ น เทอรเน็ ต มี ผ ลตB อ การลดตI น ทุ น คB า ใชI จB า ย พบวB า นิ ติ บุ ค คลในเขต
กรุ ง เทพมหานครใหI ค วามสํ า คั ญ กั บ ป@ จ จั ย ดI า นคุ ณ ประโยชนของระบบ โดยสอดคลI อ งกั บ การทบทวน
วรรณกรรมที่วBา การยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวขIองกับการลดลงของตIนทุนการปฏิบัติตามภาษี (TCC) มี
ขIอดีกับทั้ง สรรพากรและผูIใชIงานระบบ การจัดเก็บภาษีแบบอัตโนมัติทําใหIประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา
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และคBาใชIจBายในการเดินทางไปยื่นแบบและชําระภาษีที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ชBวยลดคBาใชIจBายในการ
ประมวลผล จึงมีการประหยัดตIนทุนเนื่องจากลดการทําซ้ํา ลดการใชIทรัพยากรอื่น ๆ เชBน การพิมพแสตมปŠ
การพิมพแบบฟอรม ลดการใชIแรงงานบุคคล และกระดาษสําหรับพิมพแบบฟอรม (กรมสรรพากร, 2561;
อณัศยาภา บุญรอด, 2560; Alibasha & Kumar, 2016; DeLone & McLean, 2003; Fanea-Ivanovici,
Ésetescu, Pane & Voicu, 2019; Nasr, 2014; Okunogbe & Pouliquen, 2018; Yılmaz & Coolidge,
2013; Young, 2019)
ขRอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาป@จจัยที่มีผลตBอผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตกับกลุBมตัวอยBางผูIเสียภาษี
ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อใหIไดIขIอมูลอันเปNนประโยชนในการปรับปรุงการใหIบริการและอํานวยความสะดวกแกBผูIเสีย
ภาษีใหIเกิดความพึงพอใจบริการของรัฐบาล ดIวยระบบการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตที่มีสมรรถนะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อรองรับปริมาณงานและการขยายงาน/บริการในอนาคต มี
ความทันสมัย โปรBงใสมากยิ่งขึ้น เปNนการสนับสนุน ใหIผูIเสียภาษีเขIาสูBระบบการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ต
อั น เปN น สB ว นหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น การมี สB ว นรB ว มสB ง เสริ ม การพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น อยB า งมี คุ ณ ภาพ
ขIอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชIงาน
2. ควรศึกษาประโยชนหรือความสําเร็จของระบบการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรเน็ตที่กรมสรรพากร
ไดIรับ ซึ่งขIอมูลดIานประโยชนสุทธิของระบบ (Net system benefits) จากทั้งผูIใหIและผูIรับบริการสามารถ
นําไปสูBการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร เชBน ระบบชBวยลดขIอผิดพลาด สามารถลดเวลาในการทํางาน
เพิ่มผลผลิตหรือผลงาน ลดตIนทุน สรIางความโปรBงใส และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดIจริง นํามาซึ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ของประเทศ
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