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ABSTRACT

The purpose of this research was to study Influence factor arbitrarily collecting  

Income tax in the E-Filing and payment of taxes. The researcher collected data using a 

questionnaire from the sample, the filing and payment of taxes through the internet in Nakhon 

Pathom number, 425 cases methodology survey research data were used to analyze the  

factors.

The result of the research shows that the majority of online E-Filing of corporate income 

tax returns are female, aged between 31-40 years, with a bachelor’s degree, have working 

experience of the organization between 6-10 years, which have used the service for filing tax 

returns and paying taxes (E-FILING) about 1-3 times with the form P.N.D.50. The analysis of factors 

that influence the collection of corporate income tax filing and payment of taxes online via E-FILING 

contains six areas: 1) the convenience and speed quickness, 2) the period of service, 3) easy to 

check. 4) the accuracy and completeness 5) the efficiency of the system, and 6) the security of 

the system. It is found that convenience and speed quickness are of the most importance for  

the collection of corporate income tax online (E-FILING).

Keywords: Corporate Income Tax, E-FILING.

บทน�า

 การจัดเก็บภาษีอากรท่ีทันสมัยใส ่ใจ 

ในการให้บริการ เพ่ือพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมไทย ผ่านการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการปรับปรุง 

การปฏิบัติงานและการปรับปรุงการให้บริการของ 

กรมสรรพากร เพ่ือให้เกิดประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

เกิดผลสัมฤทธ์ิและความโปร่งใสในกระบวนการ

บริหารงานจัดเก็บภาษีอากรและการให้บริการ 

กับผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร ซึ่งเรียกว่า 

“กรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์” (E-Revenue)  

(กรมสรรพากร, 2562) E-Revenue เป็นหนึ่ง 

ในระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐท่ี 

กรมสรรพากรได ้ท�ามาใช ้ครั้ งแรก ป ี  2544  

ในรูปแบบการช�าระภาษีมูลค ่าเพ่ิมผ ่านทาง

อินเทอร์เน็ต และต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรประเภท

ต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทางกรมสรรพากร

ได ้มีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและ

ครอบคลุมกับทุกประเภทภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง 

โดยเรียกระบบการย่ืนแบบแสดงรายการและ 

ช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ว่า “E-FILING” โดย

เป ็นเคร่ืองมือที่ช ่วยในการจัดเก็บภาษีอากร  

เพ่ือความสะดวก ประหยัดเวลาและการจงูใจให้ใช้

บริการด้วยการช�าระและคืนภาษีอากรที่รวดเร็ว 

ตามแนวทางการบริหารจดัเกบ็ภาษีอากรแนวใหม่ 
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โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยง (ศูนย์บริหาร

ความเสีย่ง, 2556) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้อง

น�าไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการต่อ

กระบวนการจดัเก็บภาษอีากรของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศกึษาปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)  

ในมุมมองของผู ้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (สถาน

ประกอบการ) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัย 

มีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1
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ยึดหลกัการบริหารความเสี่ยง (ศูนย์บริหารความ
เส่ียง, ) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
นําไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการต่อ

กระบวนการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย

ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และชําระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)  

กรอบแนวคิดในการวจิัย 
การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการ

และชําระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) ใน
มุมมองของผู้ ภ า ษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคล  (สถาน
ประกอบการ) ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม ผู้วิจยัมี
กรอบแนวคดิดงัภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

ก า รบ ริ ห า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี อ า ก ร ท่ี ดี 
จําเป็นต้องมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน มี
การส่ือสารเร่ืองวิสัยทัศน์และพันธกิจ  วิ ธีการ
ปฏิบัติงานจําต้องชัด เจนและนําไปปฏิบัติ ได้ 

สําหรับประเทศท่ีมีวิธีทางปฏิบัติท่ีง่ายจะช่วยลด

ต้นทุนในการสร้างความยินยอมท่ีจําเสียภาษีด้วย

ความสมคัรใจ  
ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุและผล 

นํ า เสนอโดย  Fishbein and Ajzen (197) เป็ น

ด้านความถกูต้องและครบถ้วน 

ด้านความงา่ยตอ่การใช้งาน 

ด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ด้านความปลอดภยัของระบบ 

ด้านความมีประสทิธิภาพของระบบ 

 

ปัจจยัตอ่การ

จดัเก็บภาษี 

ด้านความสะดวกและรวดเร็ว 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎี

การบริหารจัดเก็บภาษีอากรที่ดี จ�าเป็น

ต้องมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน มีการ

สือ่สารเรือ่งวิสยัทศัน์และพันธกิจ วิธีการปฏิบติังาน

จ�าต้องชัดเจนและน�าไปปฏิบัติได้ ส�าหรับประเทศ

ทีม่วิีธีทางปฏบิตัท่ีิง่ายจะช่วยลดต้นทุนในการสร้าง

ความยินยอมที่จ�าเสียภาษีด้วยความสมัครใจ 

ท ฤ ษ ฎี ก า ร ก ร ะ ท� า ต า ม ห ลั ก เ ห ตุ แ ล ะ ผ ล  

น�าเสนอโดย Fishbein and Ajzen (1975) เป็นหน่ึง

ในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ซึ่งความตั้งใจแสดง

พฤติกรรมจะได้รับแรงขับเคล่ือนจากปัจจัยหลัก  

2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมและ

บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู ่โดยรอบการแสดง

พฤติกรรม ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคล
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จะประเมนิภาพรวมของพฤติกรรมจากความน่าเชือ่

ถึงผลท่ีน่าจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึเชงิบวก

หรอืเชงิลบเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรม บรรทดัฐาน

ของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม คือ 

การรับรู้ของแต่ละบุคคลเก่ียวกับความคาดหวัง 

หรอืความต้องการของกลุม่บคุคลในสงัคมทีม่คีวาม

ส�าคญัต่อบคุคล ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แบ่งออกเป็น 

4 ประเด็น ดังนี้ (1) ขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรือ

การลงทะเบียน (2) ข้ันตอนการย่ืนแบบผ่าน

อินเตอร์เน็ต (3) ขั้นตอนการช�าระภาษี (4) ขั้นตอน

การพิมพ์แบบและใบเสร็จรับเงิน

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 

ได้แก่ ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (สถานประกอบ

การ) ในการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษี

ทางออนไลน์ (E-FILING) ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐม รอบปีภาษีอากร พ.ศ. 2561 รวมจ�านวน

ทั้งสิ้น 34,238 ราย (กรมสรรพากร, 2562) ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% เท่ากับจ�านวน 396 ราย 

 ขอบเขตด้านตวัแปรทีศ่กึษา จ�านวน 6 ด้าน 

ได้มาจากการทบทวนศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 

ท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ ปัจจยัด้านความถกูต้องและครบ

ถ้วน ปัจจยัด้านความง่ายต่อการใช้งาน ปัจจยัด้าน

ความสะดวกและรวดเร็ว ปัจจัยด้านระยะเวลา 

การให้บริการ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบ 

และปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบ 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการจดัเก็บภาษขีองกลุม่ภาษเีงนิได้นิติบคุคลใน

การย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษทีางออนไลน์ 

(E-FILING) ในมุมมองของผู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังน้ีเป็น 

งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  

ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey research) 

ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยได้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยและ

วิเคราะห์ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1.  การอธิบายผลเบื้องต้นโดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

2.  การวิเคราะห์ผลทางด้านปัจจยั (Factor 

analysis) 

2.1  การพัฒนาปัจจัยเชิงส�ารวจ โดย

การสร้างปัจจัยต้นแบบจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน�ามาใช้ในการก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม และ

น�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง จากนั้นท�าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA)

2.2  การยืนยันปัจจยั โดยการน�าปัจจยั

ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาปัจจัยเชิงส�ารวจในข้าง

ต้น มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์

ข ้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ป ัจจัยเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA)

ผลการวิจัย

1.  ผลการวิจยัสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม สรปุได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มช่ีวงอายุระหว่าง 31–40 ปี จบการศกึษา

สูงสุดในระดับชั้นปริญญาตรี และมีประสบการณ์



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
173

ในท�างานขององค์กรอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ส่วนใหญ่

เป็นองค์กรขนาดเล็ก กลุ ่มประเภทผลิตสินค้า 

นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้

ระบบบริการในการยื่นแบบ (E-FILING) ประมาณ 

1-3 ครัง้ โดยประเภทแบบทีใ่ช้ในการย่ืนแบบแสดง

รายการและช�าระภาษีผ่าน (E-FILING) ด้วยแบบ 

ภ.ง.ด.50 มผีลของการย่ืนแบบครัง้ล่าสดุคือมภีาระ

ภาษีที่ต้องช�าระ 

2. สรุปผลการวิจัยด้วยการศึกษาปัจจัย 

(Factor Analysis)

2.1  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อ

การจัดเก็บภาษีของกลุ ่มภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากร 

ทางออนไลน์ท่ีสังเคราะห์ได้จากวิธีวิเคราะห์ปัจจัย 

(Factor Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผู้วิจัย

สามารถสรปุปัจจยัจากจ�านวน 25 ตัวแปรได้จ�านวน 

6 ปัจจัย ผ่านการตั้งชื่อปัจจัยตามลักษณะความ

คล้ายคลึงของตัวแปรย่อยที่อยู่ในกลุ่มของแต่ละ

ปัจจัย ดังนี้

    ก.  ด้านความถูกต้องและครบ

ถ้วน ประกอบด้วยจ�านวน 5 ตวัแปร ได้แก่ (1) มขีัน้

ตอนการค�านวณท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 

(2) มรีะบบช่วยให้การช�าระภาษมีคีวามถูกต้องและ

น่าเชื่อถือ (3) มีโปรแกรมช่วยในการค�านวณลด 

ข้อผิดพลาดได้ (4) ไม่ต้องน�าหลักฐานการย่ืน 

แบบแสดงในขณะที่ท�ารายการ (5) มีการให้เลือก

รายการต่าง ๆ ที่ตรงกับข้อมูลก่อนการบันทึก

  ข. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

ประกอบด้วยจ�านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ (1) การ

ออกแบบขั้นตอนท่ีง่ายต่อการใช้งาน (2) การ

ออกแบบการใช้งานง่ายในข้ันตอนการสมัคร

สมาชิก (3) มีช่องทางการช�าระภาษีที่หลากหลาย

ง่ายต่อการใช้งาน (4) มีข้ันตอนการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยาก

และไม่ซับซ้อนต่อการใช้งาน (5) การออกแบบมา

ใช้งานง่ายและมีความจูงใจต่อการใช้งาน

    ค.  ด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ประกอบด้วยจ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีระยะ

เวลาตั้งแต่ 06.00-22.00 น. และไม่มีวันหยุด (2)  

มีความรวดเร็วในการประมวลผล (3) พิมพ์แบบ

แสดงรายการได้ทันทีเมื่อมีการย่ืนแบบเสร็จสิ้น  

(4) มกีารอ�านวยความสะดวกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ภายหลัง

    ฆ.  ด้านความปลอดภยัของระบบ 

ประกอบด้วยจ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ระบบ

ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมลูกรณีลืมรหสัผ่าน 

(2) ระบบความปลอดภัยท่ีดใีนการเข้าถึงข้อมลู (3) 

ความเชื่อมั่นด้านระบบความปลอดภัยในระดับ 

ทีผู่ใ้ช้พึงพอใจ (4) มรีะบบป้องกันข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือ

ง. ด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ ประกอบ

ด้วยจ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีความยืดหยุ่น

กรณีพบข้อผิดพลาดหลังการย่ืนแบบ (2) มีความ

ยืดหยุ่นกรณีพบข้อผิดพลาดก่อนการย่ืนแบบ  

(3) มีการป้องกันข้อมูลทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ  

(4) มีการก�าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือการ 

เข้าถึงข้อมูล

    ฉ.  ด้านความสะดวกและรวดเรว็ 

ประกอบด้วยจ�านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) มีความ

สะดวก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

(2) มกีารให้ค�าแนะน�าในการใช้งานสามารถปฏิบตัิ

ตามได้ง่าย (3) การพิมพ์แบบได้ทันทีเมื่อมีการยื่น

แบบเสร็จสิ้น
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  2.2  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อ

การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ที่

สังเคราะห์ได้จากวิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 

Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ผลจากการ

วิเคราะห์สามารถสรุปผลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ 

(E-FILING) ประกอบด้วย 6 ด้าน จ�านวน 19 ตวัแปร

สังเกตได้ 

ตารางที่ 1  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน ทั้ง 6 ด้าน จ�านวน 19 ตัวแปร

ตัวแปร น�้าหนักปัจจัย R2

ด้านความถูกต้องและครบถ้วน

1. มีขั้นตอนการค�านวณที่ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ .945 .745

2. มีระบบโปรแกรมช่วยในการค�านวณภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน .855 .689

3. ไม่ต้องน�าหลักฐานการยื่นแบบแสดงในขณะที่ท�ารายการ .823 .612

4. มีการให้เลือกรายการต่าง ๆ ที่ตรงกับข้อมูลก่อนการบันทึก .801 .555

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน

1. การออกแบบขั้นตอนที่ง่ายในทุกขั้นตอนต่อการใช้งาน .901 .722

2. มีช่องทางการช�าระภาษีที่หลากหลายง่ายต่อการใช้งาน .822 .641

3. มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนต่อการใช้งาน .754 .583

ด้านระยะเวลาการให้บริการ

1. มีระยะเวลาตั้งแต่ 06.00-22.00 น. และไม่มีวันหยุด .901 .722

2. มีความรวดเร็วในการประมวลผล .822 .641

3. มีการอ�านวยความสะดวกในการพิมพ์แบบรายการได้ทันที .754 .583

ด้านความปลอดภัยของระบบ

1. มีความปลอดภัยที่ดีในการเข้าถึงข้อมูล/กรณีลืมรหัสผ่าน .733 .622

2. ความเชื่อมั่นด้านระบบความปลอดภัยในระดับที่ผู้ใช้พึงพอใจ .601 .582

3. มีระบบป้องกันข้อมูลที่น่าเชื่อถือ .578 .533
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ตัวแปร น�้าหนักปัจจัย R2

ด้านประสิทธิภาพของระบบ

1. มีความยืดหยุ่นกรณีพบข้อผิดพลาดในการยื่นแบบ .701 .650

2. มีการป้องกันข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือ .601 .591

3. มีการก�าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึงข้อมูล .601 .591

ด้านความสะดวกและรวดเร็ว

1. มีความสะดวก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง .978 .782

2. มีการให้ค�าแนะน�าในการใช้งานสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย .801 .600

3. การพิมพ์แบบได้ทันทีเมื่อมีการยื่นแบบเสร็จสิ้น .666 .511

ตารางท่ี 2 ผลสรุปการวิเคราะห์เชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการย่ืน

แบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) จากมากไปน้อย

ที่ ปัจจัย น้�าหนักปัจจัย R2

1 ด้านความสะดวกและรวดเร็ว .705 .502

2 ด้านระยะเวลาการให้บริการ .698 .489

3 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน .650 .422

4 ด้านความถูกต้องและครบถ้วน .633 .401

5 ด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ .588 .394

6 ด้านความปลอดภัยของระบบ .560 .388

2/df = 1.61, P-value=.084, TLI=.997

CFI=.995, SRMR.013, RMSEA.020
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการยื่นแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัเก็บภาษีเงินได้นิตบิคุคลในการย่ืนแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

 
 ผลการวิจัย  พบว่า  ปัจจัย ด้านความ
สะดวกและรวดเร็ว มีนํา้หนกัความสําคญัมากท่ีสดุ 
ขณะท่ีปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบ  มี
นํา้หนักความสําคญัน้อยท่ีสดุ จากการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ผลปรากฏว่า 
โมเดลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีของ

กลุ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีสร้างขึน้สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี อธิบายได้จาก
ตารางท่ี 1- และภาพท่ี  
 
อภปิรายผลการวจิัย 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลในการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระ

ภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) ในมมุมองของ
ผู้ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตพืน้ ท่ีจังหวัด

นครปฐม ประกอบด้วย  ด้าน สามารถอภิปราย
ผลวิจยัได้ดงันี ้
 ปัจจัยท่ี  ด้านความสะดวกและรวดเร็ว 
(มีความสําคญัมากท่ีสดุ) ของผู้ เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร

ทางออนไลน์ (E-FILING) สามารถปฏิบัติได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการได้
ทันที ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ถือได้ว่าเป็นระบบท่ีสามารถช่วยอํานวยความ

สะดวกสบายให้แก่ผู้ เสียภาษีอากรได้ เน่ืองจากไม่
ต้องเดินทางไปย่ืนแบบแสดงรายการและชําระ

ด้านความถกูต้องและครบถ้วน 

ด้านความงา่ยตอ่การใช้งาน 

ด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ด้านความปลอดภยัของระบบ 

ด้านความมีประสทิธิภาพของระบบ 

 

ปัจจยัตอ่การ

จดัเก็บภาษี 

er3 

er4 

er 

er 

er1 

ด้านความสะดวกและรวดเร็ว er6 

 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านความสะดวก

และรวดเร็ว มีน�้าหนักความส�าคัญมากท่ีสุด  

ขณะที่ปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบ มีน�้า

หนักความส�าคัญน้อยที่สุด จากการตรวจสอบ 

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ผลปรากฏว่า 

โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีของ 

กลุ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี อธิบายได้จาก

ตารางที่ 1-2 และภาพที่ 2

อภิปรายผลการวิจัย

 ปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการจดัเก็บภาษเีงนิได้

นิติบุคคลในการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระ

ภาษอีากรทางออนไลน์ (E-FILING) ในมมุมองของ

ผู ้ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐม ประกอบด้วย 6 ด้าน สามารถอภิปราย 

ผลวิจัยได้ดังนี้

 ปัจจัยท่ี 1 ด้านความสะดวกและรวดเร็ว  

(มีความส�าคัญมากที่สุด) ของผู้เสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษี

อากรทางออนไลน์ (E-FILING) สามารถปฏิบัติ 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองต่อความ

ต้องการได้ทันที ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ถือได้ว่าเป็นระบบที่สามารถช่วยอ�านวย

ความสะดวกสบายให้แก ่ผู ้ เ สียภาษีอากรได ้ 

เน่ืองจากไม่ต้องเดินทางไปยื่นแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรท่ีส�านักงานเขตพ้ืนที่หรือ 

หน่วยบริการภาษีต่าง ๆ รวมถึงมีการให้ค�าแนะน�า
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ในการใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่าง

สะดวกและเข้าใจง่ายทั้งส ่วนที่ เป ็นคู ่มือและ 

เจ้าหน้าท่ีในการช่วยดูแลการใช้งาน ส่วนการ 

จัดพิมพ์แบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน  

ท�าได้ง่ายสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งผลจาก 

การวิจัยในปัจจัยน้ีตรงกับแนวคิดหลักการบริหาร

จัดเก็บภาษีอากรที่ดีของ Smith (1776) ที่ได้กล่าว

ไว้ว่า หลักเกณฑ์ภาษีอากรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ควรมีหลักความสะดวกง่ายต่อการช�าระภาษี  

ท�าให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 

ที่ถูกต้อง และยังกล่าวถึงระบบภาษีอากรท่ีดีต้อง

ค�านึงถึงการบรหิารจดัเก็บภาษอีากรให้เสยีค่าใช้จ่าย

น้อยที่สุดของผู้จัดเก็บภาษีอากรและผู้เสียภาษี

อากร ซึ่งต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับมาก

ที่สุด ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมศรี 

ธรรมเป็นจิตต์ (2547), นุชจรีย์ วิชญะ (2548), 

คัทลียา ปานสุนทร (2549), สุพัตรา ค�าลือไชย 

(2549), ธีรชาติ กระต่ายทอง (2550), สกุลทิพย์  

เวชกูล (2552), วิยะดา ดีสง่า (2554) และ Lee  

and Lin (2005) ซึ่งถือได้ว่าด้านความสะดวก 

และรวดเร็วเป็นเรื่องท่ีส�าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงินได้

นิติบุคคล เนื่องจากการผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเข้าใจใน

ระบบที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้สะดวก

และรวดเร็ว

 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้

บริการของผู ้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบ

แสดงรายการและช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ 

(E-FILING) สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ใช้ได้ทันทโีดยมรีะยะเวลาการให้บรกิารตัง้แต่เวลา 

06.00-22.00 น. ไม่มีวันหยุด และสามารถยื่นแบบ

ได้ถึง 24.00 น. ในกรณีไม่มีภาษีที่ต้องช�าระถือได้

ว่าเป็นช่วงระยะเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น ระบบที่ดีต้องอ�านวย

ความสะดวกทางด้านเวลาการให้บริการเป็นส�าคญั

ไว้เป็นอันดับที่สอง เพราะหากระบบมีขั้นตอน 

การปฏิบัติท่ีง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลท่ีถูกต้อง  

มีความน่าเช่ือถือ มีความปลอดภัยแล้ว แต่ไม่ได้

อ�านวยความสะดวกด้านระยะเวลาการให้บริการ 

ทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของเสยีภาษี

เงินได้นิติบุคคลในการย่ืนแบบและช�าระภาษี

ออนไลน์นี้ จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการ

และผูใ้ช้บรกิาร นอกจากน้ีระบบต้องมกีารประมวล

ผลการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีของ 

ผู ้ เสียภาษีได ้ทันที เมื่อมีการย่ืนแบบเสร็จสิ้น  

ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกด้านระยะเวลาการ

ให้บริการเช่นกัน ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นุชจรย์ี วิชญะ (2548), ชนนกิานต์ นุชประคอง 

(2550) และสุรีย์ วงศ์วณิชและคณะ (2561)  

ในเร่ืองการให้บริการทีไ่ม่มเีงือ่นไขของเวลามาเป็น 

ตัวก�าหนดในการย่ืนแบบและช�าระภาษีเงินได้

นิติบุคคล ท�าให้ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้เป็น

เหตผุลส�าคญัของการเลอืกใช้บรกิารในการย่ืนแบบ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์

 ปัจจยัที ่3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานของ

ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING)  

ที่มีการออกแบบระบบให้ใช้งานและปฏิบัติตาม 

ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ทั้งในขั้นตอนการเข้า

สู่ระบบ การสมัครสมาชิกเพ่ือใช้งาน ข้ันตอนการ 

กรอกรายการ ขั้นตอนการช�าระภาษีอากรและ 

มทีางเลอืกส�าหรับช่องทางการช�าระภาษท่ีีง่ายและ 

หลากหลาย ที่เป็นส่ิงจูงใจให้มีผู้เสียภาษีมาใช้



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
178

ระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นระบบท่ีมีความง่ายต่อการ 

ใช้งานถือเป็นปัจจัยท่ีจัดล�าดับความส�าคัญไว้เป็น

อันดับที่สาม ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ 

Davis (1989) ในส่วนของการรับรู้ได้ถึงความง่าย

ในการใช้งาน (Perceived ease of Use) ทีก่ล่าวไว้ว่า 

คุณค่าจะท�าให้ผู้ใช้ระบบรับรู้ได้ถึงความง่ายและ

เป็นอิสระจากความพยายาม ซึ่งหมายถึงการ

ออกแบบระบบให้มีขั้นตอนการใช้งานได้ง่าย โดย

ผู้เสียภาษีอากรท่ีใช้บริการแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องใช้

ความสามารถหรอืความพยายามมากนกัต่อการใช้

งาน และผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เกษมศร ีธรรมเป็นจติต์ (2547), คทัลยีา ปานสนุทร 

(2549), วันทนีย์ มงคลทรัพย์และคณะ (2559),  

สุรีย์ วงศ์วณิชและคณะ (2561) และ Lee and Lin 

(2005) ในเรื่องรูปแบบและการออกแบบของ

เว็บไซต์ที่ง ่ายต่อการใช้งาน ขั้นตอนในการให้

บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน เป็นสิ่งจูงใจ 

ต่อการใช้งานระบบการย่ืนแบบแสดงรายการและ

ช�าระภาษีอากรทางออนไลน์

 ปัจจัยที่ 4 ด้านความถูกต้องและครบถ้วน

ของผู ้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ย่ืนแบบแสดง

รายการและช�าระภาษอีากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

โดยเน้นที่คุณภาพของระบบในด้านการใช้งาน 

ซึง่ถูกออกแบบให้มข้ีอมลูทีถู่กต้อง ผลทีไ่ด้จากการ 

ย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรต้องมี

ความถูกต้อง ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือของระบบ  

มีขั้นตอนการค�านวณภาษีอากรที่ถูกต้องครบถ้วน 

น่าเชื่อถือ และระบบยังมีโปรแกรมช่วยในการ

ค�านวณภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดได้ เพราะใน

บางครั้งผู ้เสียภาษีอากรอาจจะบันทึกข้อมูลผิด

พลาดเองก็จะมีโปรแกรมช่วยค�านวณภาษีอากรน้ี

เป็นเครือ่งมอืช่วยตรวจสอบในขัน้ต้นและท�าให้เกิด

ความมั่นใจในการย่ืนแบบได้ และมีข้ันตอนการ

เลือกรายการต่าง ๆ ที่ตรงกับข้อมูลเพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์จากการยื่นแบบที่ถูกต้อง ส่วนการยื่นแบบ

ผ่านระบบโดยไม่ต้องน�าส่งเอกสารหรือหลักฐาน

แสดงรายการในขณะที่ท�ารายการ ถือได้ว่าระบบ

ได้สร้างความมัน่ใจ ความน่าเชือ่ถือให้กับผูเ้สยีภาษี

อากรและยังเป็นการลดภาระการจดัเตรียมเอกสาร

หลักฐาน ท�าให้มีผู ้เสียภาษีอากรใช้บริการผ่าน

ระบบมากข้ึนเร่ือย ๆ ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ธีรชาติ กระต่ายทอง (2550), ชนนิกานต์ 

นุชประคอง (2554) และ Lee and Lin (2005) เป็น

ปัจจัยที่มีความส�าคัญของระบบที่ต้องสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้เสียภาษีอากรท่ีข้อมูลทุกอย่างต้อง

ถูกต้อง มีการกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรมเพ่ือช่วย

ค�านวณภาษีอากรตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ก่อนการย่ืนแบบ และยังเป็นระบบยืนยันการรับ

แบบแสดงรายการทันทีที่ด�าเนินการเสร็จ ท�าให ้

ผู้เสียภาษีอากรเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ

ระบบ และยังช่วยลดปริมาณเอกสารได้มากขึ้น  

ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้

นิติบุคคลได้มากขึ้น 

 ปัจจัยที่ 5 ด้านความมีประสิทธิภาพของ

ระบบผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดง

รายการและช�าระภาษอีากรทางออนไลน์ (E-FILING) 

ในความสามารถของระบบท่ีมคีวามยืดหยุ่นในการ

ท�างานต่อการย่ืนแบบ เช่น สามารถแก้ไขข้อผดิพลาด

ก่อนและหลังจากการย่ืนแบบ ซึ่งระบบมีการ

ออกแบบการท�างานที่รองรับให้กับผู ้เสียภาษี

สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลรายการได้ โดยระบบ

จะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบก่อนการย่ืนแบบ หาก 

ได้ย่ืนแบบไปแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด ผู้ยื่นแบบ

สามารถยกเลิกและท�ารายการใหม่ได้ โดยใช้
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หมายเลขอ้างองิการย่ืนแบบ ซึง่วิธีการนีเ้ข้าส�าหรบั

การย่ืนแบบท่ีไม่มีภาระช�าระภาษีอากร ส่วนการ 

ย่ืนแบบท่ีได้ย่ืนแบบไปแล้วและมีภาระภาษีอากร

ท่ีต้องช�าระ โดยระบบได้ออกแบบให้ผู ้เสียภาษี

สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ชนนิกานต์ นุชประคอง (2554) และ

วันทนีย์ มงคลทรัพย์และคณะ (2559) ท่ีการย่ืน

แบบผา่นออนไลน์ต้องมคีวามรวดเรว็และสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลก่อนการย่ืนแบบรวมถึงสามารถ

แก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ นอกจากน้ี ระบบ 

ยังถูกออกแบบมาใช้ในการท�างานจะต้องผ่านการ

ตรวจสอบข้อมูลเบื้อต้นให้กับผู้เสียภาษีอากร เช่น 

หมายเลขผูใ้ช้และรหสัผ่าน เลขประจ�าตัวผูเ้สยีภาษี 

ชื่อท่ีอยู่ของสถานประกอบการ เพ่ือให้ตรวจสอบ

และแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจบุนัก่อนท�ารายการถัด

ไป ถือได้ว่าการท�างานของระบบเป็นการช่วยตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมลูและเป็นการส่งเสรมิให้

ระบบมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น ยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิณัฏฐา แสงสุข (2544) ท่ีกล่าวถึง

ประสทิธิภาพของระบบยังไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ

ภาษเีงนิได้นิตบิคุคลในธุรกรรมพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ปัจจัยที่ 6 ด้านความปลอดภัยของระบบ 

ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ

และช�าระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) ใน

การเข้าใช้งานระบบท่ีต้องก�าหนดรหัสผู้ใช้และ 

รหัสผ่านเพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคล 

และเมือ่ผูใ้ช้ลมืรหสัผ่านระบบก็สามารถให้สทิธ์ิใน

การขอใช้รหัสผ่านใหม่ได้โดยผูใ้ช้งานเอง ซึง่ถือเป็น

ปัจจัยตัวหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้

นิตบิคุคลในระบบความปลอดภัยของข้อมลูทีส่ร้าง

ความน่าเชื่อมั่นต่อความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษี

อากร ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย์ 

มงคลทรัพย์และคณะ (2559) และ Lee and Lin 

(2005) ท่ีได้กล่าวถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัย

หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการการจัดเก็บภาษีอากร 

โดยการรับรู้คุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจ และต้องปรับปรุงระบบให้มีความ

ปลอดภัยที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อเสนอแนะ

 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอาจน�าผลวิจัยนี้ไปเป็น

แนวทางพัฒนาการจดัเก็บภาษอีากรของกลุม่ภาษี

เงินได้นิติบุคคลผ่านออนไลน์ได้ ในการนี้ ผู้วิจัยได้

ประมวลข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามและ

เสนอแนะ ดังนี้

 1. ข ้อเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษี

อากรผ่านออนไลน์ จากงานวิจัยพบว่าองค์กร 

ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในการจัดเก็บภาษีผ่าน

ทางออนไลน์ควรพัฒนาระบบให้มคีวามสอดคล้อง

กับผลวิจัยในด้าน ๆ เช่น ด้านความสะดวกและ

รวดเรว็ ด้านระยะเวลาการให้บรกิาร ด้านความง่าย

ต่อการใช้งาน ด้านความถูกต้องและครบถ้วน  

ด้านความมีประสิทธิภาพของระบบ และด้าน 

ความปลอดภยัของระบบ ซึง่ด้านความสะดวกและ

รวดเร็วมีความส�าคัญมากเป็นอันดับต้น ดังนั้น 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ควรเข้ามามี

บทบาทส�าคัญในการก�าหนดรูปแบบที่ทันสมัยต่อ

การใช้งานที่มีการอ�านวยความสะดวกและพัฒนา

ข้ันตอนต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยของระบบให้มี

ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ดังกล่าว
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 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคต 

ผู้วิจัยอื่นควรท่ีจะศึกษาผู้ย่ืนแบบและช�าระภาษี

ทางออนไลน์ (E-FILING) กลุ่มภาษีประเภทอื่นให้

มากย่ิงขึ้น เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี

มูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงพื้นที่ในการ

จัดเก็บภาษีอื่น ๆ ท่ีมีมุมมองด้านอื่น ๆ นอกจาก

พื้นที่จังหวัดนครปฐมดังกล่าว เพื่อจะได้พัฒนารูป

แบบของระบบให้มปีระสทิธิภาพ จดัเก็บภาษอีากร

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมสอดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่กีารแข่งขัน และเทคโนโลยี

ในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญมากขึ้น
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