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MISS PHATHAMAPHORN BUMRUNGPONE : TECHNOLOGY ACCEPTANCE AND
INFORMATION SYSTEM QUALITY AFFECTING DECISION TO USE CORPORATE INCOME
TAX FILING SERVICE ONLINE TAXPAYER OF BUSINESS INDUSTRY THESIS ADVISOR :
ASSISTANT PROFESSOR SIRICHAI DEELERS, Ph.D.
The purposes of this research were to explore technology acceptance and
information system quality affecting decision to use corporate income tax filing service
online taxpayer of business industry. Using closed-ended questions passed reliability
coefficient and content validity to collect from the sample to use the corporate income
tax filing service online of business industry. In the area of responsibility of the revenue
office department 1-6 400 taxpayer. Processed by program SPSS. Inferential statistics used
to hypotheses test: One way ANOVA and Multiple Regression Analysis.
The findings showed the most of the respondents were female, Accounting
Officer, Company’s Registration Authorized issue less than 5million baht Type of food &
drink industry, Processing time less than 5 years have employees less than 100 people,
annual income less than 10 million baht. Hypotheses test: System Quality, User
satisfaction, Reaction, Security, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions
and Trust affecting decision to use the corporate income tax filing service online of
business industry. These factors explained 64.6% statistically significant level of .05
Suggestions for The Revenue department 1) should develop an information
system to be stable. 2) Should arrange staff with specialized knowledge that can solve
problems immediately. 3) Should handle public relations to introduce benefits. To build
confidence and positive attitude to use the corporate income tax filing service online.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
ประเทศไทยได้เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยี ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดย
เน้นจากการผลิตให้เป็นรูปแบบการบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภาครัฐ ภาครัฐจึง
มีนโยบายที่ใช้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0
โดยยึดหลัก ธรรมาภิบ าลเพื่ อ ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ พึ่ง พาของประชาชนได้ ภาครัฐเองจึงต้อง
ปรับตัวและพัฒนาเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนมากที่สุด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,2561)
เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เช่นรูปแบบการติดต่อสื่อสารและ
การค้นหาข้อมู ลได้อ ย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่มี การพัฒ นาอย่างรวดเร็ว
ส่ง ผลทำให้เกิ ดความก้ าวหน้าและการเติบ โตทางด้านต่าง ๆของประเทศมากมาย เช่น ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดการใช้ชีวิตของประชาชนที่ต่างไป
จากอดีต เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะการอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน สำหรับภาครัฐเองการให้บริการประชาชนถือเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้
ความสำคัญ โดยการให้บริการประชาชนต้องเป็นไปตามความต้องการมากที่สุด ภาครัฐจึงได้นำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒ นาในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน โดย
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการเห็นถึงความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นกับตนเองและสามารถทำได้
ด้วยตนเองอีกด้วย (นัฐพล รักษา,2559)
กรมสรรพากรเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง มี ห น้ าที่ ห ลั ก คื อ
การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บรายได้ให้ภาครัฐ
เพื่อนำรายได้ที่จัดเก็บได้ให้กับรัฐบาลนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ กรมสรรพากรได้มีการ
จัดการแผนงานด้านระบบเทคโนโลยีโดยให้มีผู้เสียภาษียื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เริ่มจากการ
บริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเ งิน ได้บุ คคลธรรมดา ภาษี เงิ นได้ นิติบุ คคลและพัฒ นาจนครบ
ทุกประเภทแบบภาษี เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถใช้งานร่วมกับกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต การไฟฟ้า
และการประปา การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการส่งเสริมให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยใน
การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่ อให้สอดคล้องกับระบบ e-government
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โดยการให้บริการชำระภาษีผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตและให้บริการข้อมูลแบบออนไลน์ เพื่อช่วย
ให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการที่ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น (นิชานันท์ ชาวนา, 2559)
จากการที่กรมสรรพากรได้วางระบบการให้บริการการยื่นแบบผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต
มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนในระบบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
แต่กลับไม่ได้ส่งผลดีให้กับสรรพากร แต่กลับส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้บริการขาดความรู้
ความเข้าใจในการในการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต การให้คำแนะนำ/ปรึกษาจากเจ้าหน้าไม่ชัดเจน
เป็นมาตรฐาน จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องกลับมายื่นแบบภาษีเพิ่มเติมในภายหลัง บางรายกลับถูกเสีย
ค่าปรับเพิ่ม จนเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการอบรมให้ความรู้ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ และให้มีการ
พัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด (นิชานันท์ ชาวนา, 2559)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและ
คุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเพื่อทราบถึงปัจจัยการใช้งานด้านเทคโนโลยีและคุณภาพการ
ยื่นภาษีออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เข้าใจถึง
สถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการพัฒนา เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาศักยภาพการ
วางแผนงาน การวางแผนการบริหารจัดการ การวางแผน กลยุทธ์และการพัฒ นารูปแบบนวัตกรรม
การบริการของกรมสรรพากรให้ดีขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของบริการเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.2.3 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.3.2 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
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1.3.3 การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ
1.4.1.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง
ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของการบริการและด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
1.4.1.2 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ประกอบด้วย ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ
ด้านความปลอดภัยและด้านการออกแบบ
1.4.1.3 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านลักษณะเทคโนโลยี ด้านความ
คาดหวังในการดำเนินการ ด้านความคาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกและด้านความไว้วางใจ
1.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
1.4.2.1 การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
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คุณภาพของระบบสารสนเทศ
1.ด้านคุณภาพของระบบโครงสร้าง
2.ด้านคุณภาพของข้อมูล
3.ด้านคุณภาพของการบริการ
4.ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
1.ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ
2.ด้านความปลอดภัย
3.ด้านการออกแบบ

การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

การยอมรับเทคโนโลยี
1.ด้านลักษณะเทคโนโลยี
2.ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ
3.ด้านความคาดหวังในการพยายาม
4.ด้านอิทธิพลสังคม
5.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
6.ด้านความไว้วางใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จาการวิจัย
1.5.1 ประโยชน์เชิงวิชาการ
เพื่ อ เป็นแนวทางการศึก ษาการประยุก ต์ใช้ ท ฤษฎีก ารยอมรับ เทคโนโลยีและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศของการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.5.2 ประโยชน์เชิงการบริหาร
เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติ บุค คลให้ ตอบสนองตรงตามความเหมาะสมกั บ พฤติ ก รรมของผู้ ใช้ บ ริก ารในพื้ นที่ ส ำนัก งาน
สรรพากรภาค1-6 รวมถึงเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
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1.6 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ปริม าณ (Quantitative Research) โดยงานวิจั ย นี้
มุ่งศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.6.1 ขอบเขตด้า นพื้ นที่ การศึก ษาครั้ง นี้ได้เลือกพื้นที่ ศึก ษาข้อมู ล จากผู้ใช้บ ริก าร
สำนักงานสรรพากร ภาค 1-6 เหตุผ ลเพราะภาค 7-12 โดยส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จึงได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี
1.6.2 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาประกอบไปด้ วยข้ อ มู ล คุ ณ ภาพของระบบ
สารสนเทศ คุณภาพของบริการเว็บไซต์และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.6.3 ขอบเขตด้านประชากร ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สำนักงานสรรพากรภาค1-6 และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 400 คน
1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2563
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
คุณภาพของระบบสารสนเทศ คือ การทำงานร่วมกันระหว่างการบริการแบบเดิมและ
การบริก ารแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการของกรมสรรพากร โดยเริ่มประเมิ น
คุณ ภาพพื้ น ฐานการรับ รู้ ของผู้ใช้ ง านที่ เริ่ม จากการเข้าถึ ง บริก ารจนกระทั้ ง การตอบสนองของ
ผู้ใช้บริการ
คุณ ภาพของบริก ารเว็บ ไซต์ คือ การประเมินคุณภาพของเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล www.rd.go.th
การยอมรับ เทคโนโลยี คือ การทำความเข้าใจเทคโนโลยีของกรมสรรพากร ที่ นำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใ ช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ของการบริการ
ความเข้าใจในการใช้งานและยอมรับในด้านความเสี่ยงกับปัญหาที่เกิดขึ้น จนเกิดทัศนคติที่มีต่อการใช้
บริการและนำมาใช้งานจริงในปัจจุบัน
นวัตกรรมการบริการ คือ การปรับรูปแบบการบริการที่มอี ยู่เดิมในอดีตและถูกพัฒนาขึน้
ในรูปแบบการบริการแบบใหม่ โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบ
การบริการแบบเดิม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
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ภาษีเงินได้นิติบุ คคล คือ เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร
มีการจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สำนัก งานสรรพากรภาค1-6 คือ พื้น ที่ ที่ ศึก ษาข้อมู ล จากผู้ใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
องค์กรธุรกิจ คือ ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่สำนักงานสรรพากรภาค1-6 และการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(Ajzen, 1985; Ajzen , 2006, 2010; Ajzen & Fish bein , 1980; Álvaro Rocha, 2012; Burda & Teuteberg, 2015; Carol & Joe, 2009 ; Chen , 2009; Cochran , 1977; Davi s, 1989; W. H Delon e, 2003; W. H. DeL one & McLean, 2003; Drejer, 2004; En gel, Blackwell, & Miniard, 1993; M. Fishbein & Ajzen, 1975; M Fish bein & Ajzen, 2010; Fitzsimons & Mor witz, 1996; Furseth & Cuth bertso n, 2013; Hale, 2002; H oward, 1994; Hsi u-Fen Lin & Gwo-Hsh iun g Tzeng, 2014; McKn ight , 2002; Moraga, 2009; Mowe n & Mi nor., 1998; A. Parasuraman, Zeithaml, V . A., & Berry, L. L., 1985; A. Parasuraman, Zeitham l, V.A., & Berry, L.L., 1988; Qi ngji, 2013; Schne ider, 1999; Tam , 2016; Usui , 2009; Venkatesh , 2003; Ze ithaml, 1990;
กรมสรรพากร, 2559a, 2559b; กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, 2561; กัล ยา วานิชย์บัญชา, 2546; ฉั ตรศิร ิ ปิยะพิมลสิ ทธิ์ และอุทั ยวรรณ สายพัฒนะ, 2555; ชวิศา พุ่มดนตรี, 2559; ณัฐ กฤ ตา รักใหม่, 2557 ; ธนวรรณ สำนวนกลาง, 2559; ธิดา ลีลาวรกุล, 2557; นัฐ กานต์ เครือชัยแ ก้ว , 2557; นิค ม ถนอ มเสียง, 2550; นิชานั นท์ ชาวนา, 2559 ; ปพน เลิศชาคร, 2559; ปรางค์ชิต แส งเสวตร, 2560; พนิดา เพชรรัตน์, 2556; พรชนก พลาบูลย์ , 2558; พัชรี ดวงจัน ทร์, 2550; พิชญ์ปิยา เ พ็งผ่อง, 2558 ; เมทินี จั นทร์กระแจะ, 2558 ; วรพล บริบูร ณ์ทรัพ ย์, 2555; วลัยลั กษณ์ รัตนวงศ์ ณัฐ ธิดา สุว รรณโณและธีร ศักดิ์ จิน ดาบถ, 2557 ; ศรัญญา คณิ ตประเสริฐ , 2543; สมนึก เอื้อจิร ะพงษ์พ ันธ์ พักตร์ผจง วัฒนสิ นธุ์ อัจฉรา จันทร์ฉายและประก อบ คุ ปรัตน์ , 2553; สิง หะ ฉวีสุข และสุ นัน ทา วงศ์จตุร ภั ทร, 2558; สุกฤ ตา ศิร ิ
รัตน์ร ุ่งเรือง และ นิต นา ฐานิตธนกร, 2560; สุพ า อนั นตกูล , 2550; อัครเดช ปิ่ นสุข, 2557 ; อาริยา ลีลารัศมี, 2558)

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่สง่ ผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุต สาหกรรม โดยได้
ศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร
2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกรมสรรพากร
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัด
กระทรวงการคลังที่ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 กรมสรรพากร มีหน้าที่
ในการจัดเก็บ ภาษีจ ากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎาก ร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมู ลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ นอกจากนั้นยัง
พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริ มการออม การลงทุน
และการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการ
กระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพือ่
ขจัดการเก็บ ภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับ สนุนการค้าและการลงทุ นระหว่างประเทศ โด ยใน
ปัจจุบันกรมสรรพากรแบ่งการบริหารเป็น 15 กอง และ 1 สำนักเลขานุการกรม กรมสรรพากร ได้
แบ่งพื้นที่การบริการออกเป็นภูมิภาคต่างๆ รวม 12 ภาค เรียกว่า "เขตพื้นที่สรรพากร" ทั่วประเทศ
(กรมสรรพากร, 2559)
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เขตพื้นที่สรรพากร หรือ สรรพากรพื้นที่ เป็นระบบการจัดแบ่งเขตพื้นที่จัดแบ่ง
โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย ให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็น
รายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติก าร และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับ รายที่อยู่ในความรับ ผิดชอบ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษี
อากร กำกับติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พิจารณาคืนเงิน
ภาษีอากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีอากร (กรมสรรพากร,2559)
ปัจจุบันมีเขตพื้นที่สรรพากรทั่วประเทศ จำนวน 11 พื้นที่ (รวมภาคได้ 12 ภาค)
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกประเภท
ธุรกิจของสำนักงานสรรพากรภาค 1 – 6 พื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย
ภาค 1 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-9
ภาค 2 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10-21
ภาค 3 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22-30
ภาค 4 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่ อุ ทั ยธานี สรรพากรพื้นที่ ชัยนาท สรรพากรพื้นที่
สิงห์บุรี สรรพากรพื้นที่ลพบุรี สรรพากรพื้นที่อ่างทอง สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 สรรพากร
พื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 สรรพากรพื้นที่สระบุรี สรรพากรพื้นที่นนทบุรี สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
และสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
ภาค 5 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่นครนายก สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี สรรพากรพื้นที่
สระแก้ ว สรรพากรพื้ นที่ ฉะเชิงเทรา สรรพากรพื้นที่จันทบุรี สรรพากรพื้นที่ ตราด สรรพากรพื้นที่
ระยอง สรรพากรพื้ นที่ ชลบุรี 1 สรรพากรพื้นที่ ชลบุรี 2 สรรพากรพื้นที่ ชลบุรี 3 สรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 และสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
ภาค 6 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่ก าญจนบุรี สรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี สรรพากร
พื้นที่นครปฐม 1 สรรพากรพื้นที่ นครปฐม 2 สรรพากรพื้นที่ ราชบุรี สรรพากรพื้นที่ ส มุท รสาคร 1
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี และสรรพากร
พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
2.1.2 ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนด
กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใช้นโยบาย
ทางภาษีอากรเพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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2.1.2.1 จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.2.2 เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง
2.1.2.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.1.3 วิสัยทัศน์
คือ จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมไทย
2.1.4 พันธกิจ
2.1.4.1 จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2.1.4.2 ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสีย
2.1.4.3 เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง
2.1.5 ค่านิยม
2.1.5.1 I จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Integrity)
2.1.5.2 A ความรับผิดชอบ (Accountability)
2.1.5.3 M ความเป็นมืออาชีพ (Mastery)
2.1.5.4 R การให้เกียรติและสนองต่อลูกค้า (Respect & Responsiveness)
2.1.5.5 D การพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ (Development)
2.1.6 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร
2.1.6.1 รักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน เป้าหมาย เพื่อการเสริมสร้าง
การปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้องทั้งในด้านการบริหารจัดเก็บภาษีการเสริมสร้างความสมัครใจ และการ
ปฏิบัติทางภาษีของผู้ประกอบการให้ถูกต้อง
2.1.6.2 พั ฒ นาระบบการบริหารและการบริก ารเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและการลดต้นทุนใน
การปฏิบัติทางภาษีและต้นทุนในการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบ ICT
2.1.6.3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรเป้าหมาย
เพื่อการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในงานและทำงานอย่างมีความสุขส่งผลให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและ
การมีธรรมาภิบาลในองค์กร
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2.1.7 อำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
2.1.7.1 วางแผนและประเมิ นผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายของกรมสรรพากร
2.1.7.2 วางแผนและควบคุมการดำเนินการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่
2.1.7.3 กำกั บ ติดตามและควบคุม การปฏิบัติง านของหน่วยงานที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายแผนงานและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
2.1.7.4 ดำเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรอง
การมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ในประเทศไทยของผู้ มี ห น้ า ที่ เสี ย ภาษี อ ากรและผู้ มี ห น้ า ที่ น ำส่ ง ภาษี อ ากรเป็ น
ภาษาอังกฤษ
2.1.7.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีและพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร
2.1.7.6 ตอบข้อหารือทางภาษีอากร
2.1.7.7 ดำเนิ นการเกี่ ยวกั บ การบริห ารงานบุค คล การพัฒ นาบุค คล การเงิน
การบัญ ชีก ารงบประมาณ การพั ส ดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนัก งานสรรพากรภาค
สำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
2.1.7.8 ปฏิบัติงานด้านกรรมวิ ธีภาษีและด้านสารสนเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูล
การจัดเก็บภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
2.1.7.9 ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานสรรพากร
พื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
2.1.7.10 ปฏิบั ติง านร่วมกั บ หรือสนั บ สนุ นการปฏิ บัติง านของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.1.8 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล เป็ น เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ประเภทหนึ่ ง ที่ จั ด เก็ บ จาก
ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีกำหนดสิบสองเดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดเก็บวิธีอื่นอีก คือ เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือ
เก็บจากค่าโดยสาร ค่าระวางฯ ของกิจการขนส่งระหว่างประเทศ หรือเก็บจากการจำหน่ายเงินกำไร
ไปต่างประเทศ เป็นต้น

11
2.1.8.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.8.1.1 บริษั ท หรือ ห้ างหุ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คล ที่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายไทย
2.1.8.1.2 บริษั ท หรือ ห้ างหุ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คล ที่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย (กรณีมีสาขาในไทย) หรือมีตัวแทนซึ่ง
เป็นลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้
ได้รับเงินหรือผลกำไรในประเทศไทย
2.1.8.1.3 กิจการขนส่งระหว่างประเทศ
2.1.8.1.4 บริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนที่ จดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับ เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
2.1.8.1.5 กิ จการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
2.1.8.1.6 กิจการร่วมค้า ซึ่งได้แก่กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางค้า
หรือหากำไรระหว่างบริษัทกับ บริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลอื่น
2.1.8.2 เงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.8.2.1 ยกเว้นตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
2.1.8.2.2 ยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
2.1.8.2.3 ยกเว้นค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงจากการรับบริจาคของมูลนิธิ
หรือสมาคม
2.1.8.2.4 ยกเว้น เงิน ได้ จ ากกิ จ การของโรงเรีย นเอกชนที่ มู ล นิ ธิ ห รื อ
สมาคมจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
*** กำไรสุ ท ธิที่ จ ะต้ องเสีย ภาษี เงินได้นิติ บุค คล ได้ม าจากรายได้ของ
กิจการหรือเนื่องจากกิจการหักด้วยรายจ่ายของกิจการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน มาตรา ๖๕ ทวิ และ
มาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร (อาภรณ์ นารถดิลก)
2.1.9 วัตถุประสงค์ของการยื่นแบบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ของการยื่นแบบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการให้บริการยื่นแบบ
และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้เสียภาษีเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่ จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนการกรอกแบบและยื่นแบบฯด้วยกระดาษ พร้อมชำระ
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ภาษีโดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษี ให้กรมสรรพากร เป็นทางเลือกใหม่อีก
ทางหนึ่งที่ไม่บังคับแต่ช่วยให้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นในขณะที่การ
ยื่นแบบแบบเดิมฯ และชำระภาษีที่หน้าเคาน์เตอร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายังคงมีอยู่ตามปกติ
2.1.10 รูปแบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ในปัจจุบันกรมสรรพากรได้กำหนดให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะยื่นแบบแสดง
รายการและชำระภาษีเงินได้ 2 วิธีคือ
2.1.10.1 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีด้วยตนเอง คือการยื่นแบบแสดง
รายการชำระภาษีด้วยตนเอง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีอากรโดยทั่วไปให้ยื่นแบบแสดง
รายการชำระภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ต่ออำเภอ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ที่ว่าการเขตหรืออาจจะยื่น
แบบทางไปรษณีย์ได้โดยถือเอาวันที่ลงทะเบียนเป็นวันรับแบบแสดงรายการชำระภาษี
2.1.10.2 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีตามเว็บไซต์ของกรมสรรพากร คือ
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีของประชาชนตามเว็บ ไซต์ของกรมสรรพากรจากเว็บ ไซต์ของ
กรมสรรพากรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการยื่นแบบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้มีสิทธิขอให้บริการ
ยื่นแบบชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประเภทของแบบที่สามารถยื่นและชำระผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559)
2.1.11 กรมสรรพากรเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
แนวความคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e -government) ทำให้หน่วยงานภาครัฐ
จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาทางปรับเปลี่ยน
วิธีก ารและรูปแบบในการดำเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความสมบูรณ์ และประสบ
ความสำเร็จร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของระบบราชการ และ
เพิ่มความเชื่อมั่ นให้กั บประชาชนในการรับบริการที่ รวดเร็วและปลอดภัย ในยุคโลกาภิวัตน์ ความ
ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีของเครื่องมือเครื่องใช้และข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสำคัญในการนำความ
เจริญก้าวหน้าของหน่วยงานให้ทัดเทียม สามารถก้าวไปได้ทันต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีส ารสนเทศและอิ น เทอร์เน็ ตในปัจ จุบัน จึง มี บ ทบาทสำคั ญ ในการดำเนิ นกิ จ การของ
หน่วยงาน ระบบอินเทอร์เน็ตเดิมที่ถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ได้
ขยายรูปแบบไปถึงการให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ e- นำหน้าชื่อสินค้า
และบริการ ซึ่งกรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งมุ่งที่ จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่
สำคัญ ทำให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ e-government ในประเทศไทย กรมสรรพากรจึงได้ป รับ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ นโยบายดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเป็น e-revenue
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กรมสรรพากรได้มีการปรับเปลี่ยนงานบริการเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยริเริ่ม ให้มี การยื่นแบบและชำระภาษีท างอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้ งใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับผู้เสียภาษีโดยตรงอย่างไร้ขีดจำกัดโดยสามารถให้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทภาษี เป็น
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานโดยใช้มือและกำลังคนมาเป็นการทำงานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกและประหยัดด้วยการวิธีการ
1. พั ฒ นาระบบงานและระบบข้อ มู ล ข่า วสารบนเครือ ข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ให้ มี
แหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและเป็นปัจจุบัน
2. มุ่ งเน้นการใช้ร ะบบงานแบบ on - line ทั้งทางด้านการบริหารงานและการ
ให้บริการแก่ผู้เสียภาษีโดยขยายการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ทุกประเภทภาษีทำให้ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบพร้อมชำระภาษีจากที่ใดก็ได้ ทั้งในและนอกประเทศ
เป็นการให้บ ริก ารที่ สะดวกรวดเร็ว เป็น e - service มากขึ้น รวมทั้ งการ download แบบแสดง
รายการภาษีหลัก 17 ประเภทแบบ ได้จากเว็บไซด์ของกรมสรรพากร
3. พัฒนาระบบงานที่ให้บริการรับคำร้องหรือคำขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
4. จัดทำฐานข้อมูลรวมไว้ที่เดียวและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ทำให้การบริหารจัดการภายในกรมสรรพากรปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสยิ่งขึ้น (สุพา อนันตกูล, 2550)
2.1.12 รางวัลที่กรมสรรพากรได้รบั เกี่ยวกับด้านนวัตกรรม
สรรพากรรับรางวัลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น นายพินิจ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประกาศผลโครงการรางวัล
เทคโนโลยีส ารสนเทศภาครัฐดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2545 เมื่ อวันที่ 11 มี น าคม 2546
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากการประกาศผลรางวัล 5 ประเภท มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เพียง 3 ประเภท โดยกรมสรรพากรได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ประเภทและยังได้รับรางวัลชมเชยอีก
1 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โครงการบริการประชาชนแบบ on line ดีเด่น เรื่องการให้บริการ
ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 2. รางวัลชนะเลิศ โครงการไอทีเพื่อการบริหารองค์กรดีเด่น
เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายรัษฎากร (intranet) แกนนำเพิ่ม ประสิท ธิภาพของ
องค์กร 3. รางวัลชมเชย โครงการความร่วมมือดีเด่นด้านไอที เรื่องระบบบัญชีและการนำเงินส่งคลัง
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้มีรางวัลพิเศษ คือ รางวัลผู้บริหารไอที ดีเด่น ผู้ที่ได้รับรางวัล
คือ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า
“ กรมสรรพากรได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัย มาให้บริการแก่ผู้เสียภาษีและประชาชน เพื่ออำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้ต้นทุนของธุรกิจลดลง สามารถแข่งขันใน
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ตลาดโลกได้ รวมถึง การนำ มาใช้บ ริห ารจัด เก็บ ภาษีอ ากร ทำให้ก ารปฏิบ ัติง านเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและกรมสรรพากรจะได้นำเทคโนโลยีและการจัดการใหม่ๆ มาให้บริการแก่ผู้เสียภาษีให้
มากยิ่งขึ้น ”
กรมสรรพากรรับรางวัลชนะเลิศเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 ผลงานด้านนวัตกรรม
จากการประกวดรางวัลด้านนวัตกรรมระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง จากผลงาน"RD Smart
Tax Application มิติใหม่ของการให้บริการธุรกรรมภาครัฐของกรมสรรพากร"ของสำนักบริหารการ
เสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัลต่อยอดนวัตกรรมจาก
ผลงาน "Tax Navigator System ระบบนำทางภาษี" ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ในการนี้
ได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัลโดยมี
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรพร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ขันทอง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
กรมสรรพากรเป็นผู้แทนกรมสรรพากรรับรางวัล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์
กรุงเทพฯ
กรมสรรพากรรับ รางวั ล ชนะเลิ ศเพชรวายุภั ก ษ์ ครั้ง ที่ 7 โดยรางวัล สาขา
นวัตกรรม กรมสรรพากรได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Silver จากผลงาน "ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation)" ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
Gold จากผลงาน “อารีย์ ผู้ช่ วยอั จ ฉริย ะ หั ก ณ ที่ จ่ าย (Aree : WHT Chatbot) และสำนั ก งาน
สรรพากรภาค 3 ได้รับ รางวัล ชนะเลิศระดับ Silver จากผลงาน “ระบบบริห ารจัดการสำนัก งาน
Green Office” สำหรับประเภทคณะบุคคล สาขาแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต สำนักงานสรรพากร
ภาค 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Diamond จากผลงานแนวคิด “Smart Life Smart Tax” และ
สำนัก งานสรรพากรพื้ นที่ ชลบุรี 2 ได้รับ รางวัล ชนะเลิศระดับ Gold จากผลงานแนวคิด“การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับชำระและการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรค้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”นอกจากนี้
ในสาขาแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชรได้รับรางวัลระดับ
Silver จากผลงานแนวคิด “ศูนย์บริการผู้ประกอบการสุดอัจฉริยะครบวงจร : RD SUPER SMART
SERVICES CENTER”จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
กรมสรรพากรครองแชมป์คว้ารางวัล เลิศรัฐยอดเยี่ยม ปี 2563 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์
ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร นำคณะผู้บริห ารกรมสรรพากรรับ รางวัล "เลิศรัฐยอดเยี่ยม" แห่งปี
2563 นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่นปฏิบัติ
ราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง ในการนี้กรมสรรพากร
ได้รับเพิ่มอีก 4 รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาการบริการภาครัฐ จากผลงาน “น้องอารี”
ผู้ช่วยอั จ ฉริยะเรื่องภาษีส รรพากร 2. สาขาการบริห ารราชการแบบมี ส่วนร่วม ที่ แสดงให้เห็นถึง
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ความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 3. สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 2 รางวัล ได้แก่ 3.1 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ในฐานะเป็นองค์กรที่
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 3.2 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านความเป็นผู้นำองค์กร
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดโดยสำนัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (สำนัก งาน
ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
2.1.13 ประโยชน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2.1.13.1 ด้านประโยชน์ต่อประชาชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ประชาชนได้
ใช้ระบบสารสนเทศที่ดีกว่าเดิม สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้มากขึ้น ประชาชนมีช่องทางในการ
รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและสามารถ รับบริการได้ทุกที่ทุกเวลา
2.1.13.2 ด้านประโยชน์ต่อหน่วยงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทำให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถลดต้นทุนในการ ดำเนินงาน สามารถปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลเพิ่ ม ประสิท ธิภาพ ในการให้บ ริก ารพื้นฐานของรัฐ การทำงานของ
หน่วยงานของรัฐมีช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้นทั้งภายในหน่วยงานของรัฐและระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งเกิดการผลักดันให้ห น่วยงานของรัฐให้บ ริการ
ข้อมูลที่ดีมีมาตรฐาน และมีคุณภาพแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารภายในหน่วยงานของ
รัฐและระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วย
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่
มุ่งขับเคลื่อนหน่วยงานด้วยเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคลองกับ
นโยบาย โดยริเริ่มให้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต จึงส่งผลให้
เกิ ดความสะดวกสบายและประหยัดด้วยวิ ธีก าร พัฒ นาระบบงานและข้อมู ลข่าวสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มุ่งเน้นการใช้งานแบบออนไลน์และออฟไลน์ บริการรับคำร้องหรือคำขอจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต และจัดทำฐานข้อมูลรวมไว้ที่เดียวหน่วยงานภายนอกสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ
2.2.1 ความหมายของนวัตกรรมการบริการ
Schneider (1999) ให้ความหมายนวัตกรรมการบริการว่านวัตกรรมการบริการ
หมายถึงการทำความเข้าใจผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกระบวนการ (Change process)
หรือกระบวนการของตัวเอง (Process itself) ด้วยสินค้าที่ ถูก ผลิตขึ้นจากสิ่ง ที่ ไม่ มี ตัวตน เกิ ดขึ้น
ในขณะที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยบูรณาการความแตกต่างจากปัจจัย
ภายนอกให้เข้ากับลักษณะของปัจจัยภายในที่มีความแตกต่างตามลักษณะและระดับของคนในองค์กร
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Drejer (2004) ให้ ค วามหมายนวัต กรรมการบริก ารว่ านวัต กรรมการบริก าร
หมายถึงการพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผลของการบริการใหม่หรือสินค้าใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทุกระดับที่ต้องอยู่ภายใต้การแก้ไขและพัฒนา
Usui (2009) ให้ความหมายนวัตกรรมการบริการว่านวัตกรรมการบริการหมายถึง
การยกระดับ ประสิท ธิภาพไปพร้อมกั บ การเพิ่ ม ประสิท ธิผ ลของระดับ การบริก ารและการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ (2553) ให้ความหมายนวัตกรรมการบริการว่า
โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงนวัตกรรมจะหมายถึงนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งการสร้างนวัตกรรมส่วนใหญ่
ถูกพัฒ นาขึ้ นด้วยเทคโนโลยี แต่ก ารบริการมี ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ การบริก ารเป็นสิ่งที่ ไม่มี
ตัวตนและเป็นการส่งมอบโดยตรงไปยังลูกค้า โดยมีหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้อง นวัตกรรมการ
บริการจึงแตกต่างจากนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อคุณค่าและความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก กล่าวได้ว่านวัตกรรมการบริการเป็นความพยายามในการพัฒนาวิธีการการดำเนินงานและ
แนวคิดใหม่ที่ เกิดจากการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามาเป็นแนวทางในการพัฒ นาการ
บริการที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้เหนือความคาดหวังมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้อาจแบ่ง
ลักษณะนวัตกรรมการบริการได้ดังนี้
1. นวัตกรรมในการบริ ก ารหรือ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ านการบริก ารเป็ นการออกแบบ
ปรับ ปรุงบริก ารเดิม หรือ สร้างรูป แบบการบริก ารใหม่ โดยอาจมี ก ารนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็ น
องค์ประกอบการสร้างนวัตกรรม
2. นวัตกรรมในกระบวนการให้บริการเป็นการปรับปรุงหรือออกแบบกระบวนการ
ในการสร้างการบริการใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงระบบการส่งมอบสินค้า แม้ว่ามักจะถูกมองว่าเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์บริการ นวัตกรรมประเภทนี้อาจเป็นเทคโนโลยีเทคนิคหรือความชำนาญที่เกี่ยวข้องการการ
ให้บริการลูกค้า เช่น การปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานเป็นต้น
3. นวัตกรรมในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมการบริการเป็นการสร้างนวัตกรรม
ขององค์การ รวมทั้ง นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การบริการและกระบวนการให้บริการการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรม
วลั ย ลั ก ษณ์ รั ต นวงศ์ ,ณั ฐ ธิ ด า สุ วรรณโณและธี ร ศั ก ดิ์ จิ น ดาบถ (2557) ให้
ความหมายนวัตกรรมบริการว่า ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่หรือ
กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า โดยบูรณาการศักยภาพการ
บริห ารจัดการขององค์กร รวมถึงการสร้างปฏิสัม พันธ์กับ ลูก ค้าเพื่อก่อให้เกิ ดการสร้างคุณค่าของ
บริการ
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จากข้อมูลข้างต้นสรุป ได้ว่า นวั ตกรรมการบริการคือ นวัตกรรมการบริการเป็น
ความพยายามในการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงการบริการที่มีอยู่เดิมในอดีตหรือสร้างรูปแบบการ
บริการขึ้นมาใหม่ เพื่อพัฒนาวิธีการดำเนินงานและแนวคิดใหม่ที่เกิดจากความเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการนำเอา
เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการสร้างนวัต กรรมการบริก ารเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาการบริก ารที่
ตอบสนองต่อความพึงพอใจชองผู้ใช้บริการได้ดีกว่าเดิม
2.2.2 สามเหลี่ยมนวัตกรรมการบริการ

ภาพที่ 2 สามเหลี่ยมนวัตกรรมการบริการ
ที่มา: Furseth and Cuthbertson (2013)
สามเหลี่ยมนวัตกรรมการบริการ อธิบายให้เห็นถึงภาพรวมและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องของธุรกิจการ บริการ ธุรกิจบริการมีการเชื่อมโยงทรัพยากรของธุรกิจ อาทิทรัพยากรทาง
การเงิน ทรัพยากรที่ มีตัวตน และไม่มีตัวตน เข้ากับความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อส่งมอบ
คุณค่าของบริการให้กับลูกค้า จากภาพการสร้างนวัตกรรมการบริการ จะต้องคำนึงถึงศักยภาพด้าน
นวัตกรรม ความสามารถในการคิดค้น และผลลัพธ์ของนวัตกรรม คุณค่าของการบริการที่สร้างขึ้นจะ
พิจารณาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย 3 ด้าน คือ เจ้าของ ซัพพลายเออร์ หรือผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต
และลูกค้า โดยสามารถนำมาใช้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันนวัตกรรมการบริการดังนี้
2.2.2.1 ทรัพยากร (Resources) ทรัพย์สินทางการเงิน ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและ
ทรัพ ย์สิน ที่ จับ ต้อ งได้ ถูก มองว่าไม่ ได้เ ป็น ปั จ จัยหลัก ในการผลั ก ดัน นวัต กรรมด้านการบริก าร
ทรัพยากรเหล่านี้อาจมีมากหรือน้อยในธุรกิจแต่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไม่ได้มีปัจจัยสำคัญที่
เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ (Furseth and Cuthbertson,2013) แต่หากพิจารณาถึง
ทรัพยากรด้านบุคลากรและเทคโนโลยี แล้วจัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่โดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญต่อ
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างต่อนวัตกรรมของธุรกิจ
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2.2.2.2 การบริห าร (Management) ความสามารถในการบริห ารจัดการของ
ธุรกิจมีความสำคัญต่อนวัตกรรมการบริการมากน้อยเพียงใดสามารถพิจารณาได้จากระบบการบริการ
ซึ่งเป็นวิธีการที่ธุรกิจกำหนดขึ้นเพื่อที่จะให้บริการให้กับลูกค้า โมเดลทางธุรกิจเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่
อยู่ เบื้ อ งหลั ง วิ ธี ก ารที่ ธุ ร กิ จ นำเสนอคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ในการจ่ า ยเงิ น เพื่ อ รั บ คุ ณ ค่ า นั้ น แ ละ
ประสบการณ์ในการเข้ารับบริการของลูกค้า ซึ่งเป็นผลรวมของปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับ
ธุรกิจ ทั้ งสามองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำคัญ ต่อการสร้างนวัตกรรมการบริก ารของธุรกิ จตาม
ทักษะทางการบริหารจัดการของผู้บริหาร ผู้บริหารที่ มีศักยภาพจะก่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ าธุรกิจ
จะสร้างนวัตกรรมบริการโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่
2.2.2.3 คุณค่า (Value) เป็นสิ่งที่ อยู่สูงสุดในสามเหลี่ยมนวัตกรรมการบริการ
เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดที่ ธุรกิจต้องการก็คือการเข้าถึงและการบรรลุคุณค่าของผู้มี ส่วนได้เสียทุ ก
กลุ่ม อีกทั้งความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะต้องประสบความสำเร็จในตลาดเพื่อที่จะได้
เกิ ดคุณค่า ดังนั้นกิ จกรรมการบริการที่เป็นนวัตกรรมของธุรกิจ จึงต้องมุ่งเน้นการให้บริการในเชิง
พาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของธุรกิจ ซัพพลายเออร์และลูกค้ากรอบของนวัตกรรมบริการ
จากข้อมู ล ข้างต้นสรุป ได้ว่า สามเหลี่ยมนวัตกรรมการบริการคือภาพรวมและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ มีการเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรให้เข้ากับความสามารถ
ในการบริหารจัดการ โดยต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความสามารถและผลลัพธ์ของนวัตกรรมการบริการ มี
ปัจจัยที่ผลักดันนวัตกรรมการบริการประกอบด้วย ทรัพยากร การบริหารและคุณค่า เพื่อส่งมอบการ
บริการให้กับผู้ใช้บริการโดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่
2.2.3 กรอบนวัตกรรมบริการ

ภาพที่ 3 กรอบนวัตกรรมบริการ
ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556)
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กรอบนวัตกรรมบริก ารที่ สามารถนำมาใช้กระบวนการพัฒ นานวัตกรรมบริก าร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.3.1 ข้อมู ลสารสนเทศ (Information) เป็นวัตถุป ระสงค์หรือเป้าหมายของ
คุณค่า (Value) ที่คาดหวังจากผลงานของนวัตกรรมบริการ รวมทั้งข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาการบริการ
2.2.3.2 กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนการให้บริการของผู้ให้บริการและ
กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การเข้ ารับ บริก าร ซึ่ ง ถือ ได้ว่าเป็ นส่ วนสำคัญ ของนวั ตกรรมบริก าร
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก นวัตกรรมบริการมักจะ
ต้องสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์พกพา
2.2.3.3 เทคโนโลยี (Technologies) เป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการให้บริก าร
และการสร้างคุณค่าให้กับการบริการ รวมทั้งการเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อร่วมกันสร้างข้อเสนอและสร้างคุณค่า
2.2.3.4 สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นการพิจ ารณาองค์ป ระกอบและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและผู้รับ บริการ เพื่อที่ จะช่วยให้การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ
ต่อการออกแบบข้อเสนอและระบบบริการที่นำไปสู่การสนับสนุนให้ลูกค้าสร้างคุณค่าได้เต็มที่
จากข้อ มูลข้างต้นสรุปได้ว่า กรอบนวัตกรรมการบริการคือกระบวนการพัฒ นา
นวัตกรรมการบริการโดยเริ่มจากสารสนเทศเป็นวัตถุประสงค์หลัก ส่วนกระบวนการเป็นขั้นตอนที่มี
ความสำคัญเพราะในปัจ จุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ร วดเร็ว ส่วนของเทคโนโลยีเป็นส่วนที่ สนับ สนุน
กระบวนการในการบริก าร และในส่วนของสภาพแวดล้อมจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างคุณค่าของ
นวัตกรรมบริการร่วมกับผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.3.1 ความหมายของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
Carol and Joe (2009) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริก ารทางอิเล็ก ทรอนิก ส์
(E-Service) สามารถมองภาพรวมได้คือ ทำงานร่วมกันของการบริการและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งการ
บริการจะอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการและลูกค้าจะใช้ข้อมูลที่มี
ประโยชน์ร่วมกันเพื่อร่วมสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีกว่า หรือสามารถนิยามได้ชัดเจนมากขึ้นได้
คือ การส่งมอบบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเว็บไซต์ ศูนย์ให้บริการข้อมูลและอุปกรณ์
มือถือ

20
นัฐกานต์ เครือชัยแก้ว (2557) ให้ความหมายไว้ว่าของคุณภาพของการบริการไว้
คือ ความสามารถในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจาก
ความน่าเชื่อ ถือ ความสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงความคุ้มค่า ทั้งด้านราคาคุณภาพและปริม าณของ
สินค้าและบริการ ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพนั้นจะเกิ ดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการได้เปรียบเทียบกับการรับรู้
ที่แท้จริงกับความคาดหวังนั้น
ณั ฐกฤตา รัก ใหม่ (2557) ให้ ความหมายไว้ ว่า การให้ บ ริก ารอย่างมี คุ ณ ภาพ
เต็มใจให้บริการ ให้ความช่วยเหลือลูกค้า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง
รวดเร็วและการบริก ารอย่างเสมอภาค ไม่แบ่งแยกชนชั้นปฏิบัติอย่างเท่าเที ยมกั นจะนำไปสู่ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อเกิดการบอกต่อ
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) ให้ความหมายไว้ว่า การบริการที่
มีคุณภาพเป็นการให้บริการได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ในด้านการประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริการ ที่นำมาเปรียบเทียบจากการรับรู้การบริการที่ได้รับจริงกับความคาดหวังว่าการ
บริการที่ได้รับมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และได้กล่าวอีกประการหนึ่งว่าคุณภาพการให้บริการเป็น
การบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนเกิดความพึงพอใจ
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการบริการ
ที่ มีคุณ ภาพ เป็นการทำงานร่วมกั นระหว่างการบริก ารกับ ข้อมู ล สารสนเทศ โดยผู้ให้บ ริก ารและ
ผู้ใช้บริการจะใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ร่วมกัน มีการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและมีความเสมอภาคอย่าง
เท่าเทียม สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ดีและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่
ดีกว่านำไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บริการและเกิดการบอกต่ออีกด้วย
2.3.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
Tam & Oliveira (2016) กล่าวถึง คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information
System Quality) ของ DeLone & McLean (2003) ประกอบด้วย
2.3.2.1 ด้ า นคุ ณ ภาพระบบโครงสร้า ง (System Quality) คื อ ความสมบู ร ณ์
(Completeness) เข้าใจง่าย (Ease of Understanding) มี ค วามเป็ น ส่วนตั ว (Personalization)
ตรงประเด็น (Relevance) ความปลอดภัย (Security) ของระบบสารสนเทศที่นำมาให้บริการ
2.3.2.2 ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) คือ ระบบเหมาะสมกับ
การใช้งาน (Adaptability) ความพร้อมใช้งานและง่าย (Availability) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ความเชื่อ ถื อ ไว้ ว างใจ (Reliability) ความรวดเร็ว ในการตอบสนอง (Response Time) และ
ประโยชน์ใช้สอย (Usability)
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2.3.2.3 ด้ านคุ ณ ภาพของการบริก าร (Service Quality) ประกอบด้ วย สิ่ ง ที่
สัมผัสได้ (Tangible) การรับประกัน (Assurance) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และความรวดเร็ว
ในการตอบสนอง (Responsiveness)
2.3.2.4 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) คือ การใช้ซ้ำ (Repeat
Visit) และความพึง พอใจโดยรวม (User Survey) อีกทั้ งระบบยังช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอก เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในที่สุด
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ แนวคิดของ Delone &
Mclean (2003) ประกอบด้วย ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพ
ของการบริการและด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
2.3.3 เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริการ
เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริการ หรือเรียกว่า SERVQUAL ที่ได้รับความนิยม
นำมาใช้อ ย่างแพร่หลายนั้นได้แก่ผ ลงานของ Parasuraman และคณะ (1988) ซึ่งได้พัฒ นาเพื่อใช้
สำหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยอาศัยการประเมินพื้นฐานการรับ รู้ของผู้รับบริการหรือ
ลูกค้า พร้อ มกั บได้พ ยายามหาคำนิยามความหมายของคุณภาพการให้บ ริการและปัจ จัยที่ กำหนด
คุณภาพการให้บริการที่ เหมาะสม ผลงานความคิดและการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ
SERVQUALของ Parasuraman และคณะ (1988) ได้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ
การสร้างคุณภาพการให้บริการ ในระยะเริ่มแรก Parasuraman และคณะ (1988) ได้มีการกำหนด
มิ ติ ที่ ใช้ วัด คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิ ติ สามารถหา
ความหมายของมิติหรือมุมมอง คุณภาพการให้บริการ ได้ดังนี้
2.3.3.1 มิติที่ 1 การเข้าถึงบริการ (Access) คือ การเข้ารับบริการเป็นไปด้วย
ความสะดวกง่ายและไม่ใช้เวลารอคอยนานจนเกินไป
2.3.3.2 มิ ติที่ 2 การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถใน
การสร้างความสัมพั นธ์และการสื่อ ความหมาย รวมไปถึงการทำความเข้าใจในเรื่องภาษาที่อาจจะ
แตกต่างกันของลูกค้า
2.3.3.3 มิ ติ ที่ 3 สมรรถนะ (Competence) คื อ ความรู้ค วามสามารถและ
ทัก ษะในการปฏิบัติงานที่ รับ ผิดชอบได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ รวมไปถึงความรู้และทั กษะทางด้าน
การจัดการและการติดต่อบุคคล
2.3.3.4 มิติที่ 4 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) คือ การมีมารยาท ความเคารพ
ให้เกียรติผู้อื่นจริงใจและเป็นมิตรในการติดต่อกับบุคคล
2.3.3.5 มิติที่ 5 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ ความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ
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2.3.3.6 มิติที่ 6 ความไว้วางใจ (Reliability) คือ มีความสม่ำเสมอในเรื่องของ
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการให้บริการหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
และถูกต้อง
2.3.3.7 มิติที่ 7 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) คือ ความพร้อม
และความเต็มใจในการให้บริการขององค์กรหรือพนักงาน
2.3.3.8 มิ ติ ที่ 8 ความปลอดภั ย (Security) คื อ การให้บ ริก ารที่ ป ราศจาก
อันตราย ความเสี่ยงหรือข้อกังขาใด ๆ
2.3.3.9 มิติที่ 9 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ ลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น
2.3.3.10 มิติที่ 10 การรู้จักและเข้ าใจลูกค้า (Understanding’s Knowing
the Customer) คือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า เรียนรู้และตระหนักความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้าแต่ละคน
สรุปได้ว่า เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริการแนวคิดของ Parasuramanและคณะ
(1988) ได้กำหนดมิติหรือมุมมองคุณภาพการให้บริการไว้10 มิติได้ดังนี้ มิติที่ 1 คือ การเข้าถึงบริการ
มิติที่ 2 คือการติดต่อสื่อสาร มิติที่ 3 คือ สมรรถนะ มิติที่ 4 คือ ความมีไ มตรีจิต มิ ติที่ 5 คือ ความ
น่าเชื่อถือ มิติที่ 6 คือ ความไว้วางใจ มิติที่ 7 คือ การตอบสนองต่อลูกค้า มิติที่ 8 คือ ความปลอดภัย
มิติที่ 9 คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ และมิติที่ 10 คือ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า
2.3.4 แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ
Information
Quality
Intention to Use
System
Quality
Service
Quality

Use
User Satisfaction

Net Benefit

ภาพที่ 4 แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ
ที่มา: Delone, W. H., (2003)
แบบจำลองของ DeLone and Mclean Information System Success Model:
IS Success Model (Delone, 2003) เป็นแบบจำลองที่กล่าวถึงความสำเร็จของระบบสารสนเทศ
จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลักทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังรูปภาพ
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2.3.4.1 คุณ ภาพของข้ อมูล สารสนเทศ (Information Quality) คือ ปัจ จัย
ด้านคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (Information Quality) เป็นปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศได้จาก
การประมวลผลของระบบที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศดังนี้
2.3.4.1.1 ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ (System Reliability) หมายถึ ง
ระบบที่มีความเสถียรภาพและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้
2.3.4.1.2 ความรวดเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ของเทคโนโลยีทันต่อความต้องการ
2.3.4.1.3 รูปแบบของระบบ (Design) หมายถึง มีความเป็นเอกลักษณ์
หรือความเฉพาะตัว มีองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะเข้ามาเป็นส่วนผสม
2.3.4.2 คุณ ภาพของระบบ (System Quality) คือ ซึ่งปัจจัยที่ส่งให้คุณภาพ
ของระบบมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่
2.3.4.2.1 การใช้ ง านและเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย (Usefulness) คื อ การสร้ า ง
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ จะต้องออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งาน
การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายรวมถึงสร้างประโยชน์ และความสะดวกสบายให้แก่ ผู้ใช้ (HSIU & GWO,
2014)
2.3.4.2.2 เข้าถึงได้ทุกเวลา (Accessibility) คือ เว็บไซต์มีความพร้อมใช้
งานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าใช้งานตอนไหน ก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังพร้อมใช้งาน
ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิ มือถือ คอมพิวเตอร์ แทบเลตเป็นต้น (Burda & Teuteberg, 2015)
2.3.4.2.3 มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) คื อ เว็ บ ไซต์ จ ะต้ อ งมี ค วาม
น่าเชื่อถือทั้งในด้านรูปแบบของเว็บไซต์ และลักษณะของการให้บริการของเว็บไซต์ รวมไปถึงจำนวน
ลูกค้าที่เคยใช้บริการเว็บไซต์แล้วมีการแนะนำให้คนอื่นมาใช้บริการต่อ หรือมีการเขียนแนะนำเว็บไซต์
(Review)
2.3.4.2.4 มีการตอบสนองที่รวดเร็ว (Response Time) คือ เว็บไซต์ที่มี
คุณ ภาพจะต้อ งมี ก ารตอบสนองที่ ร วดเร็วในทุ ก ๆ ด้าน อาทิ การโหลดเปลี่ยนหน้าของเว็บ ไซต์
การโหลดข้อมูลต่าง ๆของเว็บไซต์ เป็นต้น
2.3.4.3 คุณภาพของการบริการทางเว็บไซต์ (Online Service Quality) คือ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการประเมินคุณภาพของการให้บริการบนเว็บไซต์ ได้แก่
2.3.4.3.1 การตอบสนอง/โต้ตอบ (Responsiveness) หมายถึง การที่
เจ้าของร้านค้าออนไลน์หรือผู้ดูแลร้านค้าสามารถพูดคุยและตอบคำถามของลูกค้าได้รวดเร็ว ซึ่งส่งผล
ต่อการตัดสินใจในคุณภาพการให้บริการบนเว็บไซต์
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2.3.4.3.2 ความปลอดภั ย (Privacy) หมายถึง การบริ ก ารที่ ส่ ง ให้ กั บ
ลูกค้าไม่มีอันตราย ความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
2.3.4.3.3 การออกแบบ (Design) หมายถึง การออกแบบเว็บ ไซต์ให้มี
ความสวยงามน่าใช้งาน อาทิ สีสันที่ใช้บนเว็บไซต์ ลายต่าง ๆ ที่ใช้ เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ
แบบจำลองของ Delone & Mclean (2003) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยคุณภาพ
ของข้อ มูล สารสนเทศ ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือของระบบ ความเร็ว และรูปแบบ ของระบบ
ปัจ จัย คุณ ภาพของระบบ ประกอบด้ว ย การใช้ง านและเข้ าถึง ได้ง่าย เข้ าถึง ได้ทุ ก เวลา มี ความ
น่าเชื่อถือ มีก ารตอบสนองที่ รวดเร็ว และปัจจัยคุณภาพของการบริการทางเว็บ ไซต์ ประกอบด้วย
การตอบสนอง/โต้ตอบ ความปลอดภัยและการออกแบบ
2.3.5 การประเมินคุณภาพของเว็บไซต์
McKnight and Chervany (2002) กล่าวว่า คุณภาพเว็บไซต์นั้นเกิดจากการที่
ลูกค้าให้ความไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ เช่น ราคา ข้อมูลสินค้า เงื่อนไขต่าง ๆ
Chang and Chen (2009) ได้ก ล่าวถึง องค์ป ระกอบของคุณ ภาพเว็บ ไซต์ไว้ใน
หลายมิติโดยผ่านการรับรู้ของลูกค้า ได้แก่ ความสะดวกสบาย เนื้อหา รูปแบบ การติดต่อระหว่างผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ การปรับแต่งสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการ
Qingjin Fan และคณะ (2013) ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเว็บไซต์
ไว้ว่ามีมิติที่หลากหลาย เช่น คุณภาพการให้บริการออนไลน์ (Web Site Service Quality) คุณภาพ
ในการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับเว็บไซต์ (Customer Interface Quality) คุณภาพการใช้งานเว็บไซต์
(Functional Quality) คุ ณ ภาพของระบบข้ อ มู ล (Information Systems Quality) รวมไปถึ ง
คุณภาพประสบการณ์เว็บไซต์ (Web Experience) เป็นต้น
Alvaro Rocha (2011) นำเสนอแบบประเมินคุณภาพเว็บ ไซต์ โดยจัดกลุ่มการ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน โดยเพิ่มตัวแปรต่าง ๆที่ เกี่ยวข้องในการประเมินในแต่ละด้านเพิ่ม ขึ้นตาม
ภาพดังนี้
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของ Alvaro Rocha
ที่มา : Alvaro Rocha (2011)
1. ด้านข้อมูล (Content Quality Evaluation) โดยมีตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ
ความถูกต้องความสัมพันธ์ ความครบถ้วน ความสอดคล้อง ความสัม พันธ์ ความทันสมัยของข้อมู ล
เป็นต้น ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มาจากโครงสร้างการประเมินคุณภาพด้านข้อมูลของMoraga et al. (2009)
2. ด้านการบริการ (Service Quality Evaluation) โดยใช้โครงสร้างการประเมิน
คุณภาพการบริก ารของ Parasuraman et al. (2005) ระหว่างผู้ใช้บ ริการและเว็บ ไซต์ มี ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง คือ ด้านประสิทธิภาพ ความพร้อมของระบบ การบรรลุผล ความเป็นส่วนตัว การชดเชย
การตอบสนอง และการติดต่อกับผู้ให้บริการ
3. ด้านเทคนิค (Technical Quality Evaluation) โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้แก่
แผนที่นำทาง โปรแกรมการค้นหาทีอ่ ยู่ของเอกสาร การเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้ในการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพของซอฟต์แวร์ เช่น ISO/IEC 9126 ISO/IEC 25010 เป็นต้น
จากข้อ มูล ข้างต้นสรุป ได้ว่าคุณภาพของเว็บไซต์ คือความไว้วางใจของข้อมูล ที่
แสดงอยู่บ นเว็บ ไซต์ ทำให้ผู้ใช้บ ริก ารได้รับรู้ด้านข้อมูล มีความถูก ต้อง ครบถ้วนสมบูร ณ์ ด้านการ
บริก ารมี ความพร้อมและมีการตอบสนองที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการกั บผู้ให้บ ริการและในด้านเทคนิค
มีรูปแบบการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่ง่ายและเกิดความสะดวกสบายในระหว่างเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวไว้
ข้างต้นสรุปได้ว่าคุณภาพระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง คือ คุณภาพ
ของกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างง่ายและเหมาะสม
ด้านคุณภาพของข้อมูล คือ ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและสื่อความหมายง่ายต่อการเข้าใจ ด้าน
คุณภาพของการบริการ คือ การบริการของเจ้าหน้าหรือผู้ดูแลระบบที่สามารถตอบปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ทันถ่วงที ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือ การตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ
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เช่น วัดที่ความรู้ คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ประกอบด้วยด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ คือ การ
พูดคุยในการตอบคำถามหรือข้อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้านความปลอดภัย คือการเข้าใช้งานที่ไม่ มี
ความเสี่ยงและข้อมู ลถูกเก็บเป็นความลับ ด้านการออกแบบคือ การออกรูป แบบการใช้งาน มีก าร
ปรับแต่งสี ขนาดตัวอักษร ความซับซ้ำที่มีความง่ายต่อการใช้งาน จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมา
ปรับใช้ในการงานวิจัยในส่วนของตัวแปร แบบสอบถามและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลการวิจั ย
ที่ส่งผลการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
Venkatesh, Davis & Morris (2003 อ้างใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุร
ภั ท ร, 2558) ได้ เ สนอทฤษฎี ร วมของการยอมรั บ และการใช้ เ ทคโนโลยี (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) เกิดจากการประยุกต์ข้อมูลจาก 8 ทฤษฎี
ได้แก่
2.4.1.1 ทฤษฎี ที่ ใช้ส ำหรับ การเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อและทั ศนคติที่ มี ต่ อ
พฤติกรรม(Theory of Reasoned Action: TRA)
2.4.1.2 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานเป็นตัววัดความสำเร็จของการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
2.4.1.3 ทฤษฎี ที่ ใช้ ส ำหรับ การวิจัยในเรื่องเกี่ ยวกั บ จิต วิท ยาเพื่อ ใช้ส นั บ สนุ น
แรงจูงใจที่ใช้อธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM)
2.4.1.4 ทฤษฎีที่ศึก ษาทางด้านพฤติกรรมซึ่งได้รับการพัฒ นาและขยายมาจาก
ทฤษฎี TRA (Theory of Planned Behaviors: TPB)
2.4.1.5 ทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB เพื่อใช้สำหรับทดสอบการ
วิจัย ที่ เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยประสบการณ์ก ารใช้ร ะบบว่ามี อิทธิพลต่อการปรับ ปรุงและการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่
2.4.1.6 ทฤษฎีที่ ใช้วัดการใช้งานจริงในเทคโนโลยีและใช้ทํ านายเกี่ ยวกั บ การ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Model of PC Utilization: MPCU)
2.4.1.7 ทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของปัจจัยที่
ใช้อธิบายถึงนวัตกรรมและใช้เป็นเครื่องมือทีเ่ กีย่ วข้องกับนวัตกรรมในองค์กร (Innovation Diffusion
Theory: IDT) หรือ (Diffusion of Innovations: DOI)
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2.4.1.8 ทฤษฎีด้านพฤติ ก รรมมนุ ษย์ที่ พ บว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมของ
มนุ ษย์นั้น เกิดจากอิท ธิพ ลจากสิ่ง แวดล้อมปัจ จัยส่วนบุคคลและคุณ สมบัติด้านพฤติก รรมส่วนตัว
(Social Cognitive Theory : SCT)
2.4.2 หลักการของทฤษฎี UTAUT
หลักการของทฤษฎี UTAUT คือ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจาก
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 3 ประการ ได้แก่
1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)
2. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy)
3. อิทธิพลของสังคม (Social influence)
ส่ ว นสภาพสิ่ ง อํ านวยความสะดวกในการใช้ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงต่ อ
พฤติ ก รรมการใช้ ส ำหรั บ ตั วแปรเสริ ม / ตั วผั น แปรมี จ ำนวน 4 ตั วแปรได้ แก่ (1) เพศ (2) อายุ
(3) ประสบการณ์ และ (4) ความสมัครใจในการใช้ง านมีค วามสำคัญ ในการทำหน้า ที ่เ ชื่อ มโยง
(Conjunction) แบบจําลองทั้ง 8 ทฤษฎีให้กลายเป็นทฤษฎีรวมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักและ
ตัวแปรเสริม/ตัวผันแปรตามทฤษฎี UTAUT
2.4.2.1 ความหวั ง ในการดำเนิ น การ (Performance Expectancy) คื อ
ความเชื่อของแต่บุคคลว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผูใ้ ช้เทคโนโลยีได้ ปัจจัยที่
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรือ มี ความหมายคล้ ายคลึง กั บ ความคาดหวัง ในประสิ ท ธิภ าพประกอบด้ ว ย
5 ตัวชี้วัด คือ
2.4.2.1.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM
และ C-TAM-TPB) ใช้วัดระดับผลผลิต (Productivity) ประสิทธิภาพ (Performance) ประสิทธิผล
(Effectiveness) และประโยชน์ (Usefulness)
2.4.2.1.2 ความสามารถของระบบสารสนเทศที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลเชื่ อ ว่ า
การใช้งานระบบสารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้ (MPCU) นำมาใช้วัดระดับ ผลกระทบ
ต่อประสิท ธิภาพ ของงาน (Effect on the Performance of Job) การลดระยะ เวลาการทำงาน
(Decrease the Time) การเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ (Increase the Outcome) การเพิ่มประสิทธิผ ล
(Increase Effectiveness) การเพิ่มปริมาณ (Quantity of Output) และสามารถนามาช่วยในงานได้
(Assist on Job)
2.4.2.1.3 แรงจูงใจภายนอก (MM) ใช้วัดระดับ ผลผลิต ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประโยชน์ เช่นเดียวกับ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM
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และ C-TAMTPB) นอกจากนี้ยัง รวมถึงการวัดระดับ ผลสำเร็จ (Accomplish) และความง่ายกว่า
(Easier)
2.4.2.1.4 ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการทำงาน (SCT) ถูกนำมาใช้วัด
ระดับ ประสิทธิผล การใช้เวลาที่น้อยลง (Spend Less Time) การเพิ่มคุณภาพของงาน การคาดหวัง
ที่จะให้ผู้อื่นเห็น ความสามารถของตนเอง และโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง
2.4.2.1.5 นวัตกรรมนั้นมีข้อได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า (DOI) ใช้วัดระดับ
ความสำเร็จของงาน คุณภาพของงานประสิทธิผล ผลผลิต การใช้งานที่ง่ายกว่า และประโยชน์
2.4.2.2 ความคาดหวั ง ด้ า นความพยายามของผู้ ใ ช้ งานระบบ (Effort
Expectancy) คือ ความง่าย ของการใช้งาน ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับ
ความคาดหวังในความพยายาม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ
2.4.2.2.1 การรั บ รู้ ว่ า เป็ น ระบบที่ ง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน (TAM/TAM2)
นำมาใช้วัดระดับ ความสำเร็จ ความง่ายกว่า และไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก (Free of Effort)
2.4.2.2.2 นวัตกรรมนั้นมีความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน (MPCU) ใช้วัด
ระดับ ความซับซ้อน (Complicate) การใช้เวลา (Time) และการเรียนรู้ (Learn)
2.4.2.2.3 ง่ ายต่ อ การใช้ ง าน (DOI) ใช้ วั ด ระดั บ ความง่ า ย ความยาก
สามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable) และระยะเวลาที่ต้องใช้ไป (Time-consuming)
2.4.2.3 อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดับการเข้าใจของแต่ละ
บุคคลถึงความสำคัญที่จะเชื่อว่าควรใช้ระบบใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานได้กำหนดปัจจัยทางพฤติ กรรม 3
ปัจจัย ดังนี้
2.4.2.3.1 การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Subjective Norm) คื อ ความ
เข้าใจของบุคคลกับพฤติกรรมการแสดงออกของผู้มีอิทธิพลที่มีต่อตนเอง (TRA Model)
2.4.2.3.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) คือ สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและข้อตกลงระหว่างบุคคลที่มีอยู่ในสถานการณ์สังคมนั้น ๆ (MPCU
Model)
2.4.2.3.3 ภาพลักษณ์ (Image) คือ ระดับของการใช้นวัตกรรม (ระบบ)
ที่ทำให้เข้าใจว่า ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์หรือสถานะภาพทางสังคม (IDT Model)
2.4.2.4 สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition)
คือ ความเชื่อ ของ แต่ล ะบุคคลว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ องค์การมี จะช่วยส่ง เสริมหรืออานวยความ
สะดวกให้เกิดการใช้งาน ได้ โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับสภาพสิ่งอานวย
ความสะดวกในการใช้ งาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ
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2.4.2.4.1 การรับ รู้ถึ ง การควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองในการแสดง
พฤติก รรมใด ๆ (TPB และ C-TAM-TPB) นำมาใช้วัดระดับความพร้อมของทรัพยากรที่ ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ (Availability) ความรู้ และ ความสามารถ อย่ างไรก็ ตาม Ajzen (2010) ได้ น ำเสนอ
แบบจำลองตามลำดับขั้น (Hierarchical or Higher-order Model) ที่ใช้อธิบายรายละเอียด การรับรู้
ถึงการควบคุม พฤติก รรมของตนเองในการแสดงพฤติ ก รรมใดๆ ว่าเกิ ด จากหรือถู ก สร้างมาจาก
ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ใช้ง านที่ ใช้วั ดระดั บ ความสามารถของบุ คคล (Person’s Capabilities) และ
ความสามารถในการควบคุม (Control Ability) ที่ใช้วัดระดับความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ ความรู้ และความสามารถ
2.4.2.4.2 สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (MPCU) นำมาใช้
วัดระดับ ความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
2.4.2.4.3 ความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับผู้ใช้งาน (DOI) ใช้วัดระดับ
ความสอดคล้อง (Compatible) และความเหมาะสม (Fit)
2.4.2.5 ความไว้ ว างใจ (Trust) หมายถึ ง ความไว้ ว างใจเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความภักดีและมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกันระหว่างความไว้วางใจ
และความภักดีของลูกค้าในการสร้างความมั่นใจของลูกค้าและการส่งมอบคุณภาพการบริการนำไปสู่
องค์กรที่ส่งผลต่อการเพิ่ม ขึ้น ความไว้วางใจของลูกค้า มีการศึก ษาความไว้วางใจหลากหลายสาขา
รวมทั้ ง ทางด้านจิตวิทยาและ เศรษฐศาสตร์ในด้านจิตวิท ยาจากการศึกษาที่ผ่านมา ความไว้วางใจ
โดยทั่วไปมุ่งเน้นในด้านลักษณะประจำตัวบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ อุปนิสัย ทัศนคติ
และแรงจูงใจ
จากข้อ มู ล ข้างต้นสรุป ได้ว่า แบบจําลองทั้ ง 8 ทฤษฎีให้ก ลายเป็นทฤษฎีร วม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผันแปรตามทฤษฎี UTAUT ด้านความหวังใน
การดำเนินการคือ ความเชื่อของบุคคลว่าช่วยเรื่องการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานให้กบั ผู้ใช้บริการได้
ด้านความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบคื อ การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานและมี
ความเข้าใจง่ายและไม่ ต้อ งใช้ความพยายามอะไรมาก ด้านอิท ธิพลจากสัง คมคือ อิท ธิพลจากคน
ใกล้ชิดโดยวัดความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่ทำให้เข้าใจว่าช่วยเพิ่มภาพลักษณ์หรือสภาพทางสังคมถึง
ความสำคัญ ที่ จะเชื่อว่าควรใช้ง านระบบใหม่ๆ ด้านสภาพของสิ่ง อำนวยความสะดวกในระบบคือ
ความเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่องค์กรมีจะช่วยส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานได้
และด้านความไว้วางใจคือ การสร้างความภัก ดีและความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างผู้ให้บริการกั บ
ผู้ใช้บริการ ในการสร้างความมั่นใจให้กั บผู้ใช้บ ริการ โดยจะเน้นด้านลักษณะบุคคล เช่น อุป นิสัย
ทัศนคติและแรงจูงใจ
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2.4.3 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน
แบบจำลองการยอมรั บ เทคโนโลยี ข องผู้ ใช้ ง าน Technology Acceptance
Model : TAM (Davis, 1989) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการยอมรับของผูใ้ ช้เทคโนโลยีถูกพัฒนามาจาก
ทฤษฎีและแบบจำลอง ได้แก่
1. ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA)
2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) (Ajzen, 1985)
3. ทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายนวัต กรรม (Innovation Diffusion Theory: IDT)
(Rogers, 1995)
4. ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory: SOT) (Bandura, 1986)
5. แบบจำลองการจูงใจ (Motivational Model) (Cox & Klinger, 1990)
6. แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
(Davis, 1989)
7. ทฤษฎีUnified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
(Venkatesh, Morris, Davis และ Davis, 2003) เป็นต้น ที่มุ่ งเน้นศึกษาความตั้งใจของผู้ใช้ที่จะใช้
ระบบสารสนเทศและพฤติกรรมการใช้งานที่จะเกิดขึ้นตามมา
2.4.4 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
(Davis, 1989) โดยทฤษฎี ดั ง กล่ าวนี้ มี ปั จ จั ย หลั ก ได้ แ ก่ ตั ว แปรภายนอก (External Variables)
การรั บ รู้ ถึง ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ซึ่ ง หมายถึ ง ระดั บ ความเชื่ อ ว่า จะช่ วยสามารถ
เพิ่ม ประสิทธิภาพได้ และการรับรู้ในการใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use) ซึ่งหมายถึง ระดับ
ความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังทัศนคติในการใช้
(Attitude Toward Using) และส่งผลไปยังพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะใช้ (Behavioral Intention to use)
จากนั้นจึงเกิดการใช้งานจริง (Actual System Use) สามารถอธิบายความหมายของปัจจัย ดังรูปภาพ
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ภาพที่ 6 แบบจำลองการยอมรับของผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ที่มา : Fred D. Davis (1989)
2.4.4.1 การรั บ รู้ ก ารใช้ ง านง่ า ยในการใช้ ง าน (Perceive Ease of Use)
หมายถึง ระดับความเชื่อของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่มกี ารพัฒนาขึ้นและเป็นเป้าหมายจะ
ใช้ต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ที่จะใช้งานและไม่ต้องใช้ความพยายามมาก อีกทั้งการรับรู้การใช้งาน
ง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดยส่ง ผ่าน
การรับรู้ประโยชน์
2.4.4.2 การรับ รู้ป ระโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึ ง การรั บ รู้ ว่ า
ระบบสารสนเทศที่ นำมาใช้นั้นก่อ ให้เกิ ดประโยชน์ และถ้าหากมี ก ารใช้ระบบสารสนเทศที่ มี ก าร
พัฒนาขึ้นใหม่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความ
ตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศ
2.4.4.3 ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward use) หมายถึง ทัศนคติของ
ผู้ใช้เป็นที่ เจตนาที่ เกิดขึ้นจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ
ซึ่ง หากผู้ใช้รับ รู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมี ป ระโยชน์ ห รือใช้งานง่าย ผู้ใช้ก็จ ะเกิ ดทั ศนคติที่ ดีต่อระบบนั้ น
ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี (Ajzen & Fishbein, 1980)
2.4.4.4 ความตั้งใจใช้ (Intention to use) หมายถึง ความตั้งใจที่ผู้ใช้พยายาม
ใช้งานและความเป็นไปได้ที่จะยอมรับและใช้งานต่อเนื่อง
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีของ Fred D. Davis
(1989) ประกอบด้วยการรับ รู้ก ารใช้งานง่ายในการใช้งานคือ ความเชื่อที่ คาดหวังต่อการใช้ง าน
การรับ รู้ป ระโยชน์คือ การรับ รู้ว่าระบบสารสนเทศมี การพัฒ นาขึ้นแล้วจะทำให้ ผลลัพธ์ที่ เกิดจาก
การใช้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทัศนคติที่มีต่อการใช้คือ การรับรู้ถึงประโยชน์จึงเกิดทัศนคติที่ดีซึ่งจะ
ส่งผลไปยังความตั้งใจใช้เทคโนโลยี
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่กล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า
การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านลักษณะเทคโนโลยี คือ รูปแบบและลักษณะของเทคโนโลยีที่
ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริก าร ด้ านความคาดหวั ง ในการดำเนิ น การ คื อ ความเชื่ อ ของ
แต่ละบุคคลว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ผู้ใช้บริการได้ ด้านความพยายามในการใช้งาน
คือ การรับรู้ความง่ายของการใช้งานว่าไม่ต้องพยายามอะไรมาก ด้านอิทธิพลของสังคม คือ อิทธิพล
จากคนใกล้ ตั ว โดยวั ด ความเข้ า ใจว่ า การใช้ ง านระบบใหม่ ๆ จะทำให้ เ พิ่ ม ภาพลั ก ษณ์ ให้ ดี ขึ้ น
ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก คือ ความช่วยเหลือที่เกิ ดขึ้นในขณะใช้บ ริก าร ด้านความไว้วางใจ คือ
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาปรับใช้
ในการงานวิจัยในส่วนของตัวแปร แบบสอบถามและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ส่งผล
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
2.5.1 ความหมายของการตั้งใจใช้เชิงพฤติกรรม
Howard (1994) กล่ า วว่ า ความตั้ ง ใจซื้ อ และใช้ บ ริ ก ารคื อ สภาพทางจิ ต ใจ
(Mental State) ที่ส ะท้อ นการวางแผนของผู้บ ริโภคที่จ ะซื้อสินค้าตราสินค้าใด ๆ จำนวนเท่ าไรใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
ศรัญญา คณิตประเสริฐ (2543) กล่าวว่า ความตั้งใจคือการที่เอาใจจดใจจ่อเป็น
การตัดสินใจ เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง มีทิศทางที่แน่วแน่และชัดเจนของจิต มุ่งหมายต่อสิ่งที่ปรารถนาและ
แสดงออกตามทัศนคติที่มีความเชื่อต่อสิ่งนั้น
พัชรี ดวงจันทร์ (2550) กล่าวว่า ความตั้งใจหรือเจตนา คือ การต้องการความ
เป็นไปได้ ความพยายาม หรือการวางแผนของบุคคลที่จะกระทำพฤติกรรมหนึ่ง
Mowen and Minor (1998) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการตั้งใจของผู้บริโภค
เป็นการกระทำให้ได้มา (Acquisition) การจัดการ (Disposition) และการใช้สินค้าหรือบริการ ดังนั้น
ผู้บริโภคอาจสร้างความตั้งใจซื้อ โดยการหาข้อมูลรวมทั้งพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า
บริการนั้น ๆ นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อยังมีความเกี่ยวข้องในกรณีที่มีความเกี่ยวพันสูงด้วย
Fitzsimons & Morwitz (1996) ได้ศึก ษาเกี่ ยวกั บความตั้งใจซื้อและใช้บ ริการ
ของผู้บริโภคโดยมีการ ตั้งคำถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อและใช้บริการของผู้บริโภค พบว่าคำตอบของ
ผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์การใช้สินค้าของผู้บริโภคและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า เช่นเมื่อถูก
ตั้งคำถามเกี่ยวกั บ ความตั้งใจซื้อ และใช้บ ริก ารผู้บ ริโภคที่ ใช้รถยนต์ตราสินค้าหนึ่งอยู่แล้ว มัก ตอบ
คำถามว่าจะซื้อรถยนต์ ตราสินค้าเดิมซึ่งผู้บ ริโภคจะมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้านั้นหลังจากใช้สินค้าด้วย
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ในขณะที่สำหรับผู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อรถยนต์ได้ตอบคำถามว่ามีความตั้งใจซื้อและใช้บริก ารตราสินค้า
ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุดแทน
Engel, Blanckwell & Miniard (1995) กล่าวว่า แบบจำลองของความตั้งใจเป็น
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการซื้อและมักมีการศึกษาความตั้งใจซื้อและใช้บริการเมื่อจะมีการออกสินค้าใหม่
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจซื้อและใช้บริการและพฤติกรรมด้วย
คือช่วงเวลา (Time Interval) โดยที่ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรม
จะมีผลจากช่วงเวลาระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรมซึ่งโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนความตั้งใจอาจ
มากขึ้น ถ้าช่วงเวลามากขึ้น แต่ถ้าช่วงเวลาสั้นความสัม พันธ์ระหว่างความตั้ง ใจกั บ พฤติก รรมจะ
แข็งแกร่งมาก กล่าวคือถ้าผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อและใช้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อทันทีปล่อยเวลา
ให้ เนิ่ น นานไปโอกาสที่ ผู้ บ ริโ ภคจะซื้ อ สิ น ค้ าก็ จ ะน้ อ ยลงนั่ น เอง และปั จ จั ย ด้ า นประสบการณ์
(Experience) โดยที่ทัศนคติและความตั้งใจซื้อและใช้บริการที่องิ กับประสบการณ์จริงจะมีความมั่นคง
กับพฤติกรรมมากกว่าทัศนคติ และความตั้งใจซื้อและใช้บริการที่อิงกับประสบการณ์ทางอ้อมกล่าวคือ
ทัศนคติที่ถูกสร้างผ่านการเปิดรับโฆษณาจะทำนายได้น้อยกว่าที่ถูกสร้างผ่านการทดลองใช้สินค้า
วรพล บริบูรณ์ทรัพย์ (2555) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อตาม Zeithaml, Berry and
Parasuraman (1990) ว่า ความตั้งใจซื้อไปการแสดงออกถึงพฤติกรรมนั้น ๆ ในการเลือกใช้สินค้า
หรือบริการเป็นตัวเลือกแรกอาจกล่าวได้ว่า ความตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีของ
ลูกค้า โดยความจงรักภักดีจะประกอบไปด้วย 4 มิติได้แก่
1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าหรือ
บริการนั้น เป็นตัวเลือกแรกสามารถสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคได้
2. พฤติ ก รรมการบอกต่ อ (Word of Mouth Communication) คื อ การที่
ผู้บริโภคพูดถึงเรื่อ งที่ดีของสินค้าหรือบริการ โดยการแนะนำ กระตุ้นหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นเกิ ด
ความสนใจได้และมาใช้สินค้าหรือ บริการนั้น
3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือการที่ขึ้นราคาสินค้า
หรือบริการโดยไม่เกิดปัญหากับผู้บริโภคโดยบริโภคยอมจ่ายเงินสูงกว่าที่อื่นถ้าสินค้าหรือบริการนั้น
ตอบสนองความต้องการและทำให้เกิดความพึงพอใจได้
4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviours) คือ การที่ผู้บริโภคเกิด
ปั ญ หาและต้ อ งการร้ อ งเรี ย นโดยอาจจะร้ อ งเรี ย นกั บ ผู้ บ ริ ก าร บอกต่ อ คนอื่ น หรื อ ส่ ง เรื่ อ งไป
หนังสือพิมพ์โดยส่วนนี้จะไปการวัดถึงการตอบสนองปัญหาของผู้บริโภค
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2.5.2 แนวคิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
Hale, Householder and Greene. (2002) กล่ าวถึ งทฤษฎี การกระทำด้วยเหตุ ผ ล
(Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen (1985) ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำนายว่า การที่บุคคลจะ
ประพฤติห รือ กระทำพฤติก รรมใดนั้น สามารถทำนายได้จ ากการวัดความเชื่อ (Beliefs) ทั ศนคติ
(Attitudes) และความตั้งใจกระทำ (Intention) โดยทฤษฎีนี้จะเชื่อว่า มนุษย์โดยปกติจ ะเป็นผู้ใช้
เหตุผลและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งผลให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ของตน
พฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ได้ถูกกำหนดมาโดยขาดการพิจารณามาก่อน ยิ่งกว่านั้นเชื่อว่ามนุ ษย์มีการ
พิจารณากับพฤติกรรมและสิ่งที่ตั้งใจนั้นมาก่อน โดยพฤติกรรมจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการคือ
1. ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Behavioral Attitudes) ทัศนคติต่อพฤติกรรมเป็นผล
มาจากความเชื่อของบุคคล ว่าการกระทำใด ๆนั้น จะมีผลลัพธ์ปรากฏออกมาอย่างแน่นอนและจะมี
การประเมิ นผลลัพธ์ที่ ออกมา เช่น ความเชื่อของผู้ป ระกอบการว่า ประกอบธุรกิจ บนอินเตอร์เน็ต
จะทำให้ธุรกิจมีความได้ปรียบในการแข่งขัน ได้การประเมินผลลัพธ์ว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการ
แข่งขัน ก็คือสิ่งที่จะพยากรณ์ความตั้งใจในการทำธุรกิจ ข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีนี้ ความเชื่อใน
ผลลัพธ์จากการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตหรือการไม่ทำนั้นอยู่บนพื้นฐานทัศนคติของผู้ประกอบการ
ซึ่งเรียกสิ่งนี้ว่า ความเชื่อต่อพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ในตัวแบบแรกของการศึกษา
ความเชื่อต่อพฤติกรรมและการประเมินผลลัพธ์ของการกระทำมีความเพียงพอในการทำนายความ
ตั้งใจที่จะกระทำ พฤติกรรมนั้น อย่างไรนั้นตัวแบบต่อมาคือเป็นการสนับสนุนความเชื่อซึ่งการจากการ
คล้อยตามสิ่งอ้างอิง หรืออิทธิพลของสิ่งอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำนายความ
ตั้งใจที่จะกระทำด้วยกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสำคัญต่อบุคคลนั้นด้วย เช่น
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ผู้บังคับบัญชา อาจมีอิทธิพลมากกว่าสามีหรือภรรยา เป็นต้น การที่
คล้อยตามของกลุ่มอ้างอิงสันนิษฐานว่าเกิดจาก ผลรวมของผลคูณ ระหว่างความเชื่อเกี่ย วกับกลุ่ม
อ้างอิงที่เขาให้ความสำคัญกับความคาดหวังของกลุม่ อ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มของความเชื่อ
ตามกลุ่ม อ้ างอิ ง (Normative Beliefs) และแรงจูง ใจที่ จ ะคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง (Motivation to
Comply with the Referent)
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(Behavioral Attitudes)
(Behavioral Intention)

(Behavioral)

(Subjective Norm)

ภาพที่ 7 องค์ประกอบของทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
ที่มา: Hale, Householder and Greene (2002)
อย่างไรก็ ตามทฤษฎี ก ารกระทำด้ วยเหตุผ ล (Theory of Reasoned Action:
TRA) ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการโดยข้อจำกัดที่เด่นชัดที่สุด คือไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลที่ไม่สามารถกระทำพฤติกรรมตามความต้องการได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว
การจะกระทำพฤติกรรมใด ๆ ความตั้งใจ ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้น หากแต่มีปัจจัย
อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งภายในและภายนอกของตัวบุคคลเข้ามาประกอบด้วย เป็นต้นว่าปัจจัย
ภายในตัวบุคคลเองได้แก่ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ การวางแผนต่าง ๆ ปัจจัยภายนอกตัว
บุคคลได้แก่ เวลา โอกาส และความร่วมมือจากผู้อื่น
Ajzen (1985) ได้ พั ฒ นาทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned
Behaviour: TPB) ขึ้ น ใช้ เพื่ อ ทำนายพฤติ ก รรมของบุ คคลที่ ไม่ ส ามารถกระทำตามพฤติก รรมที่
สมบูรณ์ได้โดยความแตกต่าง ระหว่างทฤษฎีการกระทำ ด้วยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน คือ
พฤติก รรมตามแบบแผนที่เพิ่ม ปัจจัยที่สามที่จะตัดสินว่าจะกระทำพฤติกรรมได้หรือไม่คือการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioural Control)
Ajzen (2006) ได้อธิบายองค์ประกอบของพฤติกรรมในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนว่า
ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้
1. ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitudes toward Behaviours) เป็นปัจจัยส่วนบุคคล
(Personal factor) จะเป็นตัวแปรที่เกิดจากการประเมินความรู้สึกทางบวกหรือทางลบของบุคคลต่อ
การกระทำนั้น ๆ โดยบุคคลที่เชื่อว่ากระทำนั้นเป็นผลให้รู้สึกทางบวกก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมสามารถวัดได้ 2 วิธีคือ การวัดทัศนคติต่อ พฤติกรรมทางตรงและการวัด
ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางอ้อม
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2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นปัจจัยทางสังคม (Social
factor) เป็นการวัด ว่าบุ คคลหรือกลุ่ม บุคคลที่มีความสำคัญ กับเขา เขาควรหรือไม่ที่จะกระทำตาม
ถ้ารับรู้ว่ามีความสำคัญมากก็จะมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมากขึ้น เรียกบุคคลที่มีความสำคัญนั้นว่า
กลุ่มอ้างอิง วิธีการวัดความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมทางอ้อม
3. การรับ รู้ความสามารถในการควบคุม พฤติกรรม (Perceived Behavioural
Control) เป็ นการรับ รู้ของบุค คลว่า มี ความยากหรือง่ายเพี ยงใดในการกระทำพฤติ ก รรมนั้ น ๆ
และสามารถควบคุมตนเองให้กระทำพฤติกรรม ภายใต้ปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมนั้น ๆ
การวัดการรับ รู้ความสามารถในการควบคุม พฤติก รรม สามารถวัดได้ 2 วิธี คือ การวัดการรับ รู้
ความสามารถในการควบคุม พฤติก รรมทางตรงและการวัดการรับ รู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมทางอ้อม
4. ความตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรม (Behavioural Intention) ความตั้งใจเป็น
ปัจจัยชักจูงให้เกิด พฤติกรรม ความตั้งใจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลจะมีความพยายามทุ่มเทมากน้อยแค่ไหน
ยิ่งมีความตั้งใจแน่วแน่และพยายามเพียงใด ความเป็นไปได้ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็มีมากเท่านั้น
ความตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมมาอิทธิพลมาจาก 3 ประการ ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(Attitudes toward Behaviors)

(Subjective Norm)

(Behavioral Intention)

(Behavioral)

(Perceived Behavioral Control )

ภาพที่ 8 องค์ประกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ที่มา: Ajzen (2006)
Ajzen and Fishbein (1975) อธิบายว่าการตั้งใจจะเป็นตัวการในการปฏิบัติงาน
และสามารถนำมาทำนายผลการปฏิบัติได้ แต่ทั้ งนี้ก็ยังมีห ลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติและ
การแสดงอยู่ซึ่งถ้าเรามองถึงความตั้งใจอย่างเดียวจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ได้แก่
1. ช่วงระยะเวลา (Time Interval) ระหว่างช่วงเวลาที่ทำการวัดพฤติกรรมและ
สังเกตพฤติกรรม ถ้าเว้นระยะเวลานานขึ้ น ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจที่จะทำพฤติกรรมและ
การแสดงพฤติกรรมอาจจะลดลงได้
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2. การได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ (Exposure to New Information) อาจจะทำให้
บุคคลเปลี่ยน ความตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมได้
3. ขั้นตอนของพฤติก รรม (Steps of Behaviour) หากพฤติก รรมมี ขั้น ตอนที่
ซับซ้อนมาก ๆ บุคคลอาจจะมีการเปลี่ยนความตั้งใจที่จะล้มเลิกพฤติกรรมได้
4. ความสามารถของบุคคล (Abilities) ความตั้งใจเป็นเพียงตัวตัดสินว่าจะกระทำ
พฤติ ก รรม แต่ ห ากบุ ค คลขาดความสามารถที่ จ ะกระทำพฤติก รรม ก็ ย่ อมเป็ น ไปไม่ ได้ ที่ จ ะเกิ ด
พฤติกรรมขึ้น
5. ความจำบ่อ ยครั้งที่พบว่าบุคคลจำไม่ ได้ว่าตั้งใจจะทำอะไรเป็นเหตุให้ไม่เกิ ด
พฤติกรรมนั้น ๆ
6. อุปนิสัยของบุคคลหากการกระทำที่ตั้งใจขัดกับอุปนิสัยพฤติกรรมใหม่จะไม่เกิดขึ้น
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การตั้งใจใช้เชิงพฤติกรรมคือ ความตั้งใจใช้บริการที่
สะท้ อ นถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ ใช้บ ริก าร โดยผู้ใช้ บ ริก ารอาจหาข้ อ มู ล ข่าวสารหรือ ได้ รับ การแชร์
ประสบการณ์จากคนรอบข้าง ณ ช่วงเวลานั้นก่อนตัดสินใจใช้บริการ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้
นำมาปรับ ใช้ในการงานวิจัยในส่วนของตัวแปร แบบสอบถามและเป็นแนวทางในการวิเ คราะห์
ผลการวิจั ย ที่ ส่ง ผลการตั้ ง ใจใช้บ ริ ก ารยื่น แบบภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ คคลผ่ านอิน เทอร์ เน็ ต ของธุร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ
เมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ได้ศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ านโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องประชาชนใน
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริก ารธนาคารผ่ า น
โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 ได้แก่
ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ และ
ปัจจัยการยอมรับ เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการพยายาม การอำนวยความสะดวกและการ
ไว้วางใจ โดยร่วมกันพยากรณ์ความผันแปรของการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของประชาชนในกรุง เทพมหานครได้ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 71.4 ในขณะที่ ปั จ จั ยคุ ณ ภาพของระบบ
สารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบและคุณภาพของข้อมูล และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านลักษณะ
เทคโนโลยี ความหวังในการปฏิบัติงาน และอิท ธิพลของสังคม ไม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสามารถสรุปตัวแปรได้ดังนี้ คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของการบริการและ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ด้านคุณภาพของการบริการเว็บไซต์
พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บ ริก ารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้เสียภาษีอ ากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ นครราชสีมา2 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บ ริการ
ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ การตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริ การและความเห็นอกเห็นใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากร
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 คิดเป็นร้อยละ 77.00
อาริยา ลีลารัศมี (2558) ได้ศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
ความไว้ ใจในการซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมผ่ า นเว็ บ ไซต์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มี อายุ 30 – 39 ปีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนื้อหา และความไว้วางใจในการซื้อสินค้า ด้ าน
ผู้ขายสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้คิดเป็น
ร้อยละ 72.80 ในขณะที่องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านรูปแบบ ด้านชุมชนเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ด้านการปรับแต่ง ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง ด้านการพาณิชย์และ
ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าด้านการปกป้องผู้บริโภคไม่มีผลต่อการตั ดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปพน เลิศชาคร (2559) ได้ศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า
และการจั ดอั น ดับ และความคิด เห็ นที่ มี ผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ าผ่าน eBay ของผู้บ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง
31 – 35 ปีมี การศึกษาระดับปริญญาตรีและประเภทสินค้าที่ซื้อจาก eBay ครั้งล่าสุด คือ ของเล่น
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคุณภาพของเว็บไซต์ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพ
ของการบริการ และปัจจัยการรับรู้ถึงคุณค่าที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 62.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนปัจจัยคุณภาพของ
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เว็บไซต์ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยการ
จัดอันดับและความคิดเห็นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งข้างต้นสามารถสรุป ตัวแปรได้ดั งนี้ คุณ ภาพของการบริก าร
เว็บไซต์ ประกอบด้วย ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ ด้านความปลอดภัยและด้านการออกแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี
อัครเดช ปิ่นสุข (2557) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของลู ก ค้ า ที่ ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
(E-setisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานและด้านการรับรู้
ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือและด้านความเป็นส่วนตัวและ
3) ส่วนประสมการตลาดในมุ ม มองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูก ค้าและด้านความ
สะดวกในการใช้งาน โดยร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 56 ในขณะที่คุณภาพการบริการ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการเข้าถึงการให้ บ ริก าร ส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัดองค์ประกอบและด้านช่องทางในการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อ
ความพึ งพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริก ารในจัง หวัด
กรุงเทพมหานคร
พรชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิ ง มี อ ายุ 20-25 ปี มี ก ารศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี มี อาชีพข้าราชการ มี ร ายได้ต่อเดือ น
15,000 – 25,000 บาท และส่วนใหญ่รู้จักบริการพร้อมเพย์จาก TV ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน แรงจูงใจด้านอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย ร้อยละ 69 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
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ธนวรรณ สำนวนกลาง (2559) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการ
เงินรูปแบบ M-Banking ผลการวิจัยพบว่ามีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยโดยพิจารณาจากค่า
น้ำหนัก ปั จจัยซึ่ง ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ปัจ จัยด้านการวัดความสำเร็จ ของระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย คุณ ภาพของข้อมู ล , คุณภาพของระบบ และคุณ ภาพของบริก าร และ
2) ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง
ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บ ริการพร้อมเพย์
(Prompt Pay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีทั้งหมด 8 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น ปัจจัยประชากรศาสตร์ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอาชีพ
และรายได้ และปัจ จัยการยอมรับ เทคโนโลยี และการรับ รู้ความเสี่ยง 6 ปัจจัย ซึ่งมี ผลในทางลบ
1 ปัจจัย คือ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ส่วน 5 ปัจจัยที่เหลือมีผลทางบวก โดยทั้ง 6 ปัจจัยสามารถ
เรียงลำดับปัจจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ปัจจัยด้าน
มูลค่าตามราคา ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านสมรรถภาพ ปัจจัยด้านความคาดหวังจากความพยายาม
และสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมและแรงจูงใจด้านความบันเทิ งและ
ปัจจัยด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล ในส่วนของปัจจัยประชากรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การของรัฐ มีแนวโน้มที่จะยอมรับการบริการมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ ท ำอาชีพ อื่ นๆ และผู้มี ร ายได้ม ากกว่า 55,000 บาท มี แนวโน้ม ที่ จ ะยอมรับ การบริก าร
มากกว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า
จากงานวิ จัยที่ เ กี่ ย วข้อ งข้างต้ น สามารถสรุป ตั วแปรได้ ดัง นี้ การยอมรับ เทคโนโลยี
ประกอบด้วย ด้านลักษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ด้านความคาดหวังในการ
พยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความไว้วางใจ
การตั้งใจใช้บริการ
นิชานันท์ ชาวนา (2559) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาผ่านอิ นเทอร์เน็ต ณ สำนัก งานสรรพากรพื้นที่ ชลบุรี 1 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและมีอาชีพพนักงานเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
และด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ด้านการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ การยื่น แบบทางเน็ตแตกต่างกั น ส่วนปัจ จัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ ด้านอาชีพ ด้านการศึกษาและด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบ
และชำระภาษี ผ่านอิ น เทอร์ เน็ ต ด้านการขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ การยื่น แบบทางเน็ ต
ไม่ แตกต่างกั นอย่างมี นัยสำคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05 ทั้ งนี้ เนื่องจากการยื่นภาษี ผ่านทางระบบ
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อินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่มีการนำมาใช้ในระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี ดังนั้นผู้ที่ต้องเสียภาษีในกลุ่มอายุมาก
จะมี ค วามเคยชิ น กั บ การยื่ น ภาษี แ บบเดิ ม และบางส่ ว นยั ง ไม่ เ ปิ ด รั บ และไม่ เ รี ย นรู้ ก ารใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกับผู้ที่เสียภาษีในกลุ่มอายุน้อยที่เมื่อเริ่มต้นเสียภาษีจะเริ่มจากการจ่ายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
ปรางค์ชิต แสงเสวตร (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
อินทราเน็ต กฟผ. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผ ลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บ ไซต์อินทราเน็ต
กฟผ. โดยเรียงลำดับตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้
ความง่าย ในการใช้งาน ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้าน
การใช้งานและการเข้าถึงระบบ และปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูลและการค้นหาข้อมูลตามลำดับ
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
คุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศ ประกอบด้ ว ย ด้ า นคุ ณ ภาพระบบโครงสร้ า ง
ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของการบริการและด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ได้มาจากการ
สังเคราะห์และสกัดตัวแปรในแต่ละด้าน จากการศึกษาแบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ
ของ Delone,W.H.(2003) และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้ องได้ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศและ
การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครของคุณเมทินี จันทร์กระแจะ (2558) จึงได้ตัวแปรดังที่กล่าวมาข้างต้น
คุณ ภาพของการบริก ารเว็บ ไซต์ ประกอบด้วย ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ
ด้านความปลอดภัยและด้านการออกแบบได้มาจากการสังเคราะห์และสกัดตัวแปรในแต่ละด้าน จาก
การศึก ษาแบบจำลองความสำเร็จ ของระบบสารสนเทศ ของ Delone,W.H.(2003) และงานวิจัย
ที่เกี่ ยวข้อ งได้ศึก ษาคุณภาพการให้บ ริก ารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรสำนัก งาน
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ของคุณพนิดา เพชรรัตน์ (2556), ได้ศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความไว้ใจในการซื้อสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่าน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของคุณอาริยา ลีลารัศมี (2558)
และได้ศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่าและการจัดอันดับและความคิดเห็น
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครของคุณปพน เลิศชาคร
(2559) จึงได้ตัวแปรดังที่กล่าวมาข้างต้น
การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านลัก ษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวัง
ในการดำเนินการ ด้านความคาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
และด้านความไว้วางใจ ได้มาจากการสังเคราะห์และสกัดตัวแปรในแต่ละด้าน จากการศึกษาหลักการ
ของทฤษฎี Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT เป็นทฤษฎี
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รวมของการยอมรับเทคโนโลยี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีส ารสนเทศ
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานครของคุณอัครเดช ปิ่นสุข (2557), ได้ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านระบบพร้อ มเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย ของคุณ พรชนก พลาบูล ย์ (2558),
ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินรูป แบบ M-Banking ของคุณธนวรรณ
สำนวนกลาง (2559)และได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของคุณชวิศา พุ่มดนตรี (2559) จึงได้ตัวแปร
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมได้มาจากการสังเคราะห์และสกัดตัวแปรในแต่ละด้าน จากการศึกษาองค์ประกอบ
ของทฤษฎีพ ฤติก รรมตามแผนของ Ajzen (2006) และงานวิ จัยที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ศึ ก ษาปั ญ หาและ
อุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ณ สำนักงานสรรพากร
พื้นที่ ชลบุรี 1 ของคุณ นิชานัน ท์ ชาวนา (2559) และได้ศึก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ อินทราเน็ต กฟผ. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
อินทราเน็ต กฟผ.ของคุณปรางค์ชิต แสงเสวตร (2560) จึงได้ตัวแปรดังที่กล่าวมาข้างต้น

บทที่ 3
วิธีการดำเนินวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประเภทของงานวิจัย
3.2 ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การทดสอบเครื่องมือ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประเภทของงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมุ่งหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่สง่ ผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
3.2 ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุ คคลทุ ก ประเภทธุร กิ จ ของสำนั ก งานสรรพากรภาค 1-6 โดยส่ วนมากภาค 7-12 เป็ นภาค
เกษตรกรรม จึงได้รับ การยกเว้นภาษี ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งสามารถระบุ
จำนวนประชากรที่แน่นอนได้จำนวน 313,262 คน ข้อมูลจากกรมสรรพากรสถิติผู้ยื่นแบบภ.ง.ด.50
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
3.2.2 วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทุกประเภทธุรกิจของสำนักงานสรรพากรภาค 1-6 ซึ่งผู้วิจัยทราบจำนวนที่แน่นอนของกลุ่มตัวอย่าง
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โดยใช้สูตรในการคำนวณของ Yamane (1967) ที่ ระดับ ความเชื่อมั่ น 95 เปอร์เซ็นต์และมี ความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดของกลุ่มประชากร
E แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งกำหนดให้มีความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่า

n=

313262
1+313262(0.5)2

= 399.489
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้เท่ากับ 399.489 คน และเพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกจึงกำหนดกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 400 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่คำนวณได้
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.3.1.2 ข้อ มูล ทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาจากตำรา เอกสาร บทความ
ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัยให้
ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย
3.3.1.3 ข้อ มู ล ปฐมภูมิ (Primary data) ศึ ก ษาวิธีก ารสร้างแบบสอบถามจาก
เอกสารเพื่อกำหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะได้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยยิ่งขึ้น
3.3.1.4 นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
3.3.1.5 นำแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) จากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและขอคำแนะนำในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่าน
แล้วเข้าใจง่ายตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและทดสอบ IOC กับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
3.3.1.6 นำแบบสอบถามที่ แก้ ไขตามคำแนะนำแล้วมาดำเนินการทดสอบกั บ
กลุ่ม เป้าหมาย (Pre-test) จำนวน 30 คนจากค่าสัม ประสิท ธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach
alpha coefficient)
3.3.1.7 นำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
3.3.1.8 ปรับปรุงรูป แบบและเนื้อหาของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งแล้วนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงจนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
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3.3.1.9 นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลับกลุ่มตัวอย่าง
3.3.2 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด
(Close ended Questionnaire) จำนวน 400 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะคำถาม
ให้เลือกตอบ ประกอบไปด้วย 8 ข้อดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวแปร ระดับการวัดข้อมูลและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มคำตอบสำหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
ระดับการวัดข้อมูล
เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
1. เพศ
Nominal
1 = ชาย
2 = หญิง
2. ตำแหน่ง
Nominal
1 = กรรมการผู้จัดการ
2 = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3 = พนักงานบัญชี
4 = อื่น ๆ...................
3. ประเภทการจดทะเบียน
Nominal
1 = บริษัทจำกัด
2 = ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3 = ห้างหุ้นส่วนสามัญ
4. ทุนการจดทะเบียน
Ordinal
1 = น้อยกว่า 5 ล้านบาท
2 = 5 – 10 ล้านบาท
3 = มากกว่า 10 ล้านบาท
5. ประเภทธุรกิจ
Nominal
1 = ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
2 = ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
3 = ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
4 = ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว
5 = ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
6 = ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
7 = ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ............

46
ตารางที่ 1 ตัวแปร ระดับการวัดข้อมูลและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มคำตอบสำหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ตัวแปร
ระดับการวัดข้อมูล
เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
6. ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
Ordinal
1 = น้อยกว่า 5 ปี
2 = 5 – 10 ปี
3 = 11 – 20 ปี
4 = มากกว่า 20 ปี
7. จำนวนพนักงาน
Ordinal
1 = น้อยกว่า 100 คน
2 = 100 – 500 คน
3 = มากกว่า 500 คนขึ้นไป
8. รายได้ต่อปี
Ordinal
1 = น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2 = 10 – 20 ล้านบาท
3 = 21 – 30 ล้านบาท
4 = มากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป
ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง,ด้านคุณภาพของข้อมู ล , ด้านคุณภาพของการบริการและด้านความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน
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ตารางที่ 2 แสดงตัวแปร ระดับ การวั ดข้อ มู ล และเกณฑ์ ก ารแบ่ง กลุ่ม สำหรับ คุณ ภาพของระบบ
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
คำถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง
Rating ปรับปรุงจาก
1. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ scale Tam&Oilverira,
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการตอบสนองการใช้งานที่สอดคล้องกับ
(2016)
ความต้องการต่อองค์กรของท่าน
และเมทินี
2. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
จันทร์กระแจะ,
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย
(2558)
3. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน
4. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน
5. ท่ านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอการแจ้งเตือนก่อนการยืนยันข้อมูล
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของข้อมูล
Rating ปรับปรุงจาก
6. ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดง scale ธนวรรณ
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจง่าย
สำนวนกลาง,
7. ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดง
(2559)
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามถู ก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือ
8. ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต มี ค วามสมบู ร ณ์
ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 แสดงตัวแปร ระดับ การวั ดข้อ มู ล และเกณฑ์ ก ารแบ่ง กลุ่ม สำหรับ คุณ ภาพของระบบ
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม (ต่อ)
คำถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการ
Rating ปรับปรุงจาก
9. เมื่ อ ท่ านพบปัญ หาในการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี scale ธนวรรณ
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
สำนวนกลาง,
10. เมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(2559)
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์ เน็ตท่านจะได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่/บุคลากร
11. ท่ านคิดว่าเจ้าหน้าที่/บุคลากรมีทั กษะในการแก้ปัญหาการใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ให้กับท่านได้
12. ท่านมีเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ในการใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
Rating ปรับปรุงจาก
13. ท่ านนำข้อ มูล ที่ได้รับ จากการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการ scale Tam&Oilverira,
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของท่าน
(2016)
14. ท่ านรู้สึก พึ งพอใจกับ ประสิท ธิภาพของการใช้บริการยื่นแบบ
และเมทินี
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
จันทร์กระแจะ,
15. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิ ผลที่ได้จากการใช้งานของระบบ
(2558)
การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
16. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 3 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ,ด้านความปลอดภัยและด้านการออกแบบ
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ตารางที่ 3 แสดงตัวแปร ระดับการวัดข้อมูลและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสำหรับคุณภาพของการบริการ
เว็บไซต์ที่ส่งผลต่อ การตั้งใจใช้บริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
คำถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ
Rating ปรับปรุงจาก
17. ท่ านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุค คล scale Delone &
ตอบสนองการใช้งานของท่านได้ดี
Mclean (2003)
18. ท่ านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุค คล
สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
19. ท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
เครื่องมือในการตอบคำถามข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
20. ท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนในการใช้บริการและมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันถ่วงที
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัย
Rating ปรับปรุงจาก
21. ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน scale Delone &
อินเทอร์เน็ตของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
Mclean (2003)
22. ท่ านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุค คล
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
23. ท่านคิดว่าเว็บไซต์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีระบบ
ป้องกันข้อมูลจากการถูกคุกคามของบุคคลภายนอก
24. ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตมีการสำรองข้อมูลของท่าน
25. ท่ านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุค คล
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการออกแบบ
Rating ปรับปรุงจาก
26. ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีการเชื่อมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ scale Delone &
ไม่ซับซ้อน
Mclean (2003)
27. ท่ า นคิ ดว่ า เว็ บ ไซต์ มี ก ารจั ดเรี ย งลำดั บ ข้ อ มู ล การยื่ น แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ดี
28. ท่านคิดว่าเว็บไซต์สามารถกลับมายังหน้าเดิมและไปยังหน้าที่ต้องการได้
โดยไม่เกิดความสับสนและมีการโต้ตอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน
29. ท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว ในการแสดงภาพ อักษรและข้ อมู ล ต่ าง ๆ
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

50
ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี ป ระกอบด้ ว ย 6 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านลัก ษณะเทคโนโลยี , ด้านความคาดหวัง ในการดำเนิ นการ, ด้านความพยายามในการใช้ง าน,
ด้านอิทธิพลของสังคม,ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความไว้วางใจ
ตารางที่ 4 แสดงตัวแปร ระดับการวัดข้อมูลและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสำหรับการยอมรับเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
คำถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านลักษณะเทคโนโลยี
Rating ปรับปรุงจาก
30. ท่านคิดว่ารูป แบบการกรอกข้อมูลการใช้บ ริการยื่นแบบแสดง scale เมทินี
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความสอดคล้องกับองค์กรธุรกิจของท่าน
จันทร์กระแจะ,
31. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
(2558)
นิติบุคคลมีความครบถ้วน ครอบคลุมตามความต้องการของธุรกิจ
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ
Rating ปรับปรุงจาก
32. ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ scale พรชนก
นิติบุคคลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
พลาบูรณ์,
ของท่าน
(2558)
33. ท่านคาดหวังว่าการใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติ บุ ค คลจะช่ วยให้ ในการทำธุ ร กรรมในการชำระภาษี ข องท่ า น
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของท่าน
34. ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลจะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
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ตารางที่ 4 แสดงตัวแปร ระดับการวัดข้อมูลและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสำหรับการยอมรับเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม (ต่อ)
คำถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการคาดหวังในการพยายาม
Rating ปรับปรุงจาก
35. ท่านพยายามที่จะเรียนรู้การใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี scale ชวิศา พุ่มดนตรี,
เงินได้นิติบุคคล
(2559)
36. ท่านคาดหวังว่าท่านจะสามารถใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วในครั้งต่อไป
37. ท่ านคาดหวัง ว่ามี ความง่ ายในการเรียนรู้ก ารบริก ารยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งต่อไป
38. ท่านคิดว่าจะพยายามทดลองใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหากมีการปรับรูปแบบใหม่
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพลสังคม
Rating ปรับปรุงจาก
39. ท่ า นรู้สึ ก ว่ าการใช้ บ ริก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้ scale พรชนก
นิติบุคคลแพร่หลายในปัจจุบันมีผลต่อการเลือกใช้บริการของท่าน
พลาบูรณ์,
40. ท่ านคิดว่าธุร กิ จ อื่ น มี อิ ท ธิพ ลต่อการใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดง
(2558)
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน
41. ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ บุคคลากรกรมสรรพากรที่ เข้ามาแนะนำ
การใช้บริการมีส่วนทำให้ท่านเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
42. ท่านคิดว่าชื่อเสียงของกรมสรรพากรมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน
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ตารางที่ 4 แสดงตัวแปร ระดับการวัดข้อมูลและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสำหรับการยอมรับเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม (ต่อ)
คำถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
Rating ปรับปรุงจาก
43. ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้ scale ชวิศา
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
พุ่มดนตรี,(2559)
ท่านมี
44. ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
นิติบุคคลผ่านอิ นเทอร์เน็ตของท่ าน ทำให้ท่ านสามารถทำการยื่น
แบบได้ทันที
45. ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ท่านลดข้อจำกัดด้านสถานที่ในการ
ยื่นภาษีด้วยตนเอง
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความไว้วางใจ
Rating ปรับปรุงจาก
46. ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้ scale เมทินี
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วจะไม่กลับไปใช้การยื่นแบบแบบเดิม
จันทร์กระแจะ,
47. ท่านมี ทั ศนคติที่ ดีในการใช้บริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(2558)
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
48. ท่านมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
49. ท่านจะแนะนำผู้อื่นให้ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 5 การตั้งใจใช้บริการ
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 5 แสดงตัวแปร ระดับการวัดข้อมูลและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
คำถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
การตั้งใจใช้บริการ
Rating ปรับปรุงจาก
50. ท่ านเลือกใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล scale Oliveira et
ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มใจ
al.(2016)
51. ท่ านใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตแล้ว ท่ านตั้งใจที่ จ ะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ประเภทอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
52. ท่านจะใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ
3.4 การทดสอบเครื่องมือ
3.4.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ผู้วิจั ยนำแบบสอบถามสร้า งขึ้ น จากการศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาควรตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจริงการหาความตรงเชิงเนื้อหาทำได้โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย (Index of item objective congruence: IOC) จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น
ที่พิจารณาแบบสอบถามได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
3. ดร.นัทธ์หทัย อือนอก
วิธีและขั้นตอนการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
นำแบบสอบถามที่ ส ร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่ าน เพื่อขอคำแนะนำปรับ ปรุงแก้ ไขในส่วนที่
บกพร่อง เพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of item objective congruence: IOC)
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาข้อคำถามดังนี้
+1 คะแนน หมายถึง
ข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
0 คะแนน หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
1 คะแนน หมายถึง
ข้อคำถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
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คัดเลือกแบบสอบถามโดยพิจารณาค่าความเที่ยงตรงของข้อที่มีคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.67 ของค่า IOC คำนวณได้ดังนี้
สูตรในการคำนวณ
IOC =

∑𝑹
𝐍

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
∑R คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
การศึกษาครั้งนี้หาค่าความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังนั้นการพิจารณา
คัดเลือ กแบบสอบถามในงานวิจัยนี้จ ะพิจ ารณาจากข้อที่ มี คะแนนค่าความเที่ ยงตรงมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.67 (2 ใน 3 ของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์) และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านที่พิจารณาแบบสอบถามได้ผลความตรง
เชิงเนื้อหาและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบบสอบถาม
ฉบับนี้ มีดัชนีสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย อยู่ที่ 0.93 ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์
ที่สามารถยอมรับได้
3.4.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability)
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นมาและปรับ ปรุง แก้ ไขแล้วไปทำการทดสอบ
(pre-test) จำนวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรทีม่ ีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจากนั้นนำมาทดสอบ
ความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติวิเคราะห์ความเที่ ยงตรงและ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ของคำถามใน
แต่ละด้าน พบว่าแบบสอบถามโดยรวมมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.969 ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ส ามารถ
ยอมรับได้

55
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สำรวจ (Survey research) เพื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ
เทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่สง่ ผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จ ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นและผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การกรอกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงทางช่องทางออนไลน์ เป็นเว็บเพจต่าง ๆ เช่น เว็บเพจบัญชีและภาษี เป็นต้น
และผู้ที่มาใช้บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบคุ คลของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทีส่ ำนักงานสรรพากรภาค 1- 6
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จ รูปทางสถิติ
วิเคราะห์สถิติดังนี้
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสำหรับการอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้ดัง นี้
1. ข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมู ล ที่ ใช้วัดแบบนามบัญ ญั ติ
เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจำนวนตัวอย่าง จำแนก
ตามคุณสมบัติเท่ านั้น ดังนั้นสถิติที่ เหมาะสมคือ ความถี่(จำนวน) และค่าร้อยละ (กัลยา วานิชย์ บัญ ชา,
2550)
2. ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
คือ คุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ และการยอมรับเทคโนโลยี ตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) คือการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจากผู้วิจัยได้กำหนดค่า
คะแนนของแต่ละระดับ ความคิดเห็นของตัวอย่างสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (กั ลยา วานิชย์บัญ ชา,2550) การกำหนดค่าอัน ตรภาคชั้น ในการแปลผลข้อมู ลจากสูตร
คำนวณละอธิบายมีดังนี้
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อันตรภาคชั้น

ช่วงชั้น
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

=

ค่าสูงสุด − ค่าต่ำสุด
จำนวนชั้น

=

𝟓−𝟏

=

0.80

𝟓

การแปลผล
ระดับความเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ระดับความเห็นด้วยน้อย
ระดับความเห็นด้วยปานกลาง
ระดับความเห็นด้วยมาก
ระดับความเห็นด้วยมาก

3.6.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สำหรับการอธิบ ายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่อง
ต่อไปนี้
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์หรือการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
(Independent Variables) คือ คุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ และ
การยอมรับ เทคโนโลยี ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตั้ง ใจใช้บ ริก ารยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค
โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติทดสอบหาค่าความ
แตกต่าง (F-test)หรือค่าทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรตามจำนวน 1 ตั ว กั บ ตั ว แปรอิ ส ระตั้ ง แต่ 2 ตั ว ขึ้ น ไป ในกรณี ที่ ตั ว แปรตาม
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยที่ทั้งตัวแปนตามและตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ
ที่ มี ร ะดั บ ช่ ว ง (Interval) หรื อ แบบอั ต ราส่ ว น (Ratio Scale) (นิ ค ม ถนอมเสี ย ง, 2550) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 สมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
สมมุติฐาน

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ Multiple Regression
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ คคลผ่ า น อิ น เทอร์ เ น็ ตข องผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ
Analysis
ภาคอุตสาหกรรม
1.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบโครงสร้างที่ส่งผล
ต่อการตั้งใจใช้บริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของข้อมูลที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.3 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการที่ส่งผลต่อ
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.4 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ส่งผล
ต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้
ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
2.คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ Multiple Regression
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ คคลผ่ า น อิ น เทอร์ เ น็ ตข องผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ
Analysis
ภาคอุตสาหกรรม
2.1 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ที่ส่งผล
ต่อการตั้งใจใช้บริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
2.2 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
2.3 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการออกแบบที่ส่งผลต่อการตั้งใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 6 สมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ต่อ)
สมมุติฐาน

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์
3. การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงิน Multiple Regression
ได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
Analysis
3.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านลักษณะเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
3.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการที่ส่งผลต่อ
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
3.3 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการคาดหวังในการพยายามที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
3.4 การยอมรับ เทคโนโลยี ด้า นอิ ท ธิพ ลสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่อ การตั้ง ใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
3.5 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการตั้งใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
3.6 การยอมรับ เทคโนโลยี ด้ านความไว้วางใจที่ ส่ ง ผลต่ อการตั้ง ใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษางานวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีคำตอบครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน
400 ชุด คิดเป็นการตอบกลับ 100% จึงนำผลไปวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนาที่ ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ได้ แก่ ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Means) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาค่าความแตกต่างค่าเอฟ
(F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : One-way
ANOVA) และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผู้วิจั ยได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐานและนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบสมมติฐาน
4.4 สรุปผลการทดสอบสมติฐาน
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั วอย่าง ประกอบด้วย เพศ ตำแหน่ง ประเภทการจดทะเบี ยน ทุ นการ
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จำนวนพนักงาน รายได้ต่อปี สรุปได้ตาม
ตารางและคำอธิบายต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน (คน)
1. ชาย
131
2. หญิง
269
รวม
400

ร้อยละ
32.8
67.3
100

จากตางรางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 269 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.3 และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศชาย มีจำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8
ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตำแหน่ง
ตำแหน่ง
จำนวน (คน)
1. กรรมการผู้จัดการ
79
2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
13
3. พนักงานบัญชี
262
4. อื่น ๆ...................
46
รวม

400

ร้อยละ
19.8
3.3
65.5
11.5
100

จากตารางที่ 8 กลุ่ม ตัวอย่ างที่ มี จ ำนวนมากที่ สุด เป็ นกลุ่ ม ตั วอย่างที่ มี ตำแหน่ ง เป็ น
พนัก งานบัญ ชี มี จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาเป็นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
มีจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ตำแหน่งอื่น ๆ เช่น หุ้นส่วนผู้จัดการ พนักงานทั่ วไปเป็นต้น
มีจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
3.3 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน
ประเภทการจดทะเบียน
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1. บริษัทจำกัด
314
78.5
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
77
19.3
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
9
2.3
รวม
400
100
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จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากที่สดุ เป็นกลุ่มตัวอย่างประเภทการจดทะเบียน
บริษัทจำกัด มีจำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาเป็นประเภทการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกั ด
มีจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และประเภทการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีจำนวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.3 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามทุนการจดทะเบียน
ทุนการจดทะเบียน
จำนวน (คน)
1. น้อยกว่า 5 ล้านบาท
244
2. 5 – 10 ล้านบาท
88
3. มากกว่า 10 ล้านบาท
68
รวม
400

ร้อยละ
61.0
22.0
17.0
100

จากตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างทุนการจดทะเบียน
น้อยกว่า 5 ล้านบาท มีจำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาเป็นทุนการจดทะเบียน 5 – 10
ล้านบาท มี จ ำนวน 88 คน คิด เป็ นร้ อยละ 22.0 และทุ น การจดทะเบี ยนมากกว่ า 10 ล้ านบาท
มีจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
จำนวน (คน)
1. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
74
2. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
38
3. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
39
4. ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว
40
5. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
83
6. ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
66
7. ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ............
60
รวม
400

ร้อยละ
18.5
9.5
9.8
10.0
20.8
16.5
15.0
100
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จากตารางที่ 11 กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างประเภทธุรกิจธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม มีจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ประเภทธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุปกรณ์ มีจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ประเภทธุรกิจวัสดุก่อสร้าง มีจำนวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 ประเภทธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจความ
บันเทิง เป็นต้น มีจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ประเภทธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว
มีจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ประเภทธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีจำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 และประเภทธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม มีจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
9.5 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1. น้อยกว่า 5 ปี
190
47.5
2. 5 – 10 ปี
102
25.5
3. 11 – 20 ปี
59
14.8
4. มากกว่า 20 ปี
49
12.3
รวม
400
100
จากตารางที่ 12 กลุ่มตัวอย่างที่ มีจำนวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ระยะเวลาในการ
ดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 5 ปี มีจำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 5 – 10
ปี มีจำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 11 – 20 ปี มีจำนวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.8 และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี มีจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ
12.3 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามจำนวนพนักงาน
จำนวนพนักงาน
จำนวน (คน)
1. น้อยกว่า 100 คน
284
2. 100 – 500 คน
80
3. มากกว่า 500 คนขึ้นไป
36
รวม
400

ร้อยละ
71.0
20.0
9.0
100
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จากตารางที่ 13 กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนพนักงาน
น้อยกว่า 100 คน มีจำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 จำนวนพนักงาน 100 – 500 คน มีจำนวน
80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และจำนวนพนักงานมากกว่า 500 คนขึ้นไป มีจำนวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ต่อปี
รายได้ต่อปี
จำนวน (คน)
1. น้อยกว่า 10 ล้านบาท
192
2. 10 – 20 ล้านบาท
111
3. 21 – 30 ล้านบาท
43
4. มากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป
54
รวม
400

ร้อยละ
48.0
27.8
10.8
13.5
100

จากตารางที่ 14 กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จำแนกตามรายได้
ต่อปีน้อยกว่า 10 ล้านบาท มีจำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รายได้ต่อปี 10 – 20 ล้านบาท
มีจ ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อ ยละ 27.8 รายได้ต่อปีม ากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป มี จำนวน 54 คน
คิดเป็ น ร้อ ยละ 13.5 และรายได้ ต่อปี 21 – 30 ล้านบาท มี จ ำนวน 43 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 10.8
เป็นอันดับสุดท้าย
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
วิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ การยอมรับ
เทคโนโลยีและความตั้งใจใช้บริการ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
นำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายผลการวิเคราะห์ ดังตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ของคุณ ภาพระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพระบบข้อมูล ด้านคุณภาพของ
การบริการ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
คุณภาพระบบสารสนเทศ
Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านระบบโครงสร้าง
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.40 0.683 มากที่สุด
นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ารตอบสนองการใช้ ง านที่
(1)
สอดคล้องกับความต้องการต่อองค์กรของท่าน
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.36 0.694 มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย
(5)
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.36 0.708 มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน
(4)
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.39 0.680 มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลที่
(2)
ชัดเจน
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.39 0.675 มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอการแจ้งเตือนก่อนการ
(3)
ยืนยันข้อมูล
รวม
4.38 0.526 มากที่สุด
ด้านคุณภาพระบบข้อมูล
ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจง่าย
ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิ ติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมี ความถูก ต้อ ง
น่าเชื่อถือ
ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอิ นเทอร์เน็ตมี ความสมบู รณ์
ครบถ้วน
รวม

4.35

0.674

มากที่สุด
(3)
มากที่สุด
(1)

4.47

0.629

4.38

0.690

มากที่สุด
(2)

4.39

0.533

มากที่สุด
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ของคุ ณ ภาพระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพระบบข้อมูล ด้านคุณภาพของ
การบริการ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (ต่อ)
คุณภาพระบบสารสนเทศ
Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านคุณภาพของการบริการ
เมื่ อท่ านพบปัญ หาในการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี 4.33 0.718 มากที่สุด
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
(3)
เมื่ อท่ านพบปัญ หาในการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี 4.26 0.808 มากที่สุด
เงินได้นิติบุคคลผ่านอิ นเทอร์เน็ตท่านจะได้รับ ความช่วยเหลือ
(4)
จากเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ /บุคลากรมี ทั กษะในการแก้ ปัญ หาการใช้ 4.34 0.689 มากที่สุด
บริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
(2)
อินเทอร์เน็ตให้กับท่านได้
ท่านมีเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ในการใช้บริการ 4.36 0.738 มากที่สุด
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
(1)
รวม
4.31 0.605 มากที่สุด
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ท่ านนำข้อ มู ล ที่ ได้รับ จากการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการ 4.37 0.666 มากที่สุด
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจ
(4)
ของท่าน
ท่ านรู้สึก พึ งพอใจกั บ ประสิท ธิภาพของการใช้บ ริการยื่น แบบ 4.45 0.655 มากที่สุด
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
(1)
ท่านรู้สึกพึ งพอใจกับประสิทธิผลที่ได้จากการใช้งานของระบบ 4.41 0.687 มากที่สุด
การใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิ ติบุคคลผ่าน
(2)
อินเทอร์เน็ต
ท่านรู้สึกพึงพอใจกับคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการยื่น 4.39 0.696 มากที่สุด
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
(3)
รวม
4.40 0.534 มากที่สุด
คุณภาพระบบสารสนเทศ
4.37 0.487 มากที่สุด
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จากตารางที่ 15 พบว่า คุ ณ ภาพระบบสารสนเทศ อยู่ ในระดั บ ความคิ ดเห็ น ระดั บ
มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.37 สามารถแยกพิจารณาแต่ละด้านดังนี้
ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่ สุด ที่ ร ะดับ คะแนนเฉลี่ย 4.38 โดยพิจ ารณารายข้อ พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ เห็นด้วย
มากที่สุดคือท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการ
ตอบสนองการใช้งานที่ส อดคล้องกับ ความต้องการต่อองค์กรของท่าน ที่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย 4.40
รองลงมาคือท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์ เน็ตมีการ
นำเสนอรายละเอียดของข้อ มูลที่ ชัดเจน ที่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย 4.39 รองลงคือมาท่ านคิดว่าการใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอการแจ้งเตือนก่อนการ
ยืนยันข้อมูล ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือท่านคิดว่าการใช้บ ริการยื่ นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.36 และท่านคิด
ว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.36 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านคุณภาพระบบข้อมูล ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.39 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุด
คือท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อิน เทอร์ เ น็ต มี ค วามถู ก ต้ อ งน่ าเชื่อ ถือ ที่ ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย 4.47 รองลงมาคือ ท่ านคิ ดว่าข้อ มู ล
สารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 และท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจง่าย ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.35 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านคุณ ภาพของการบริการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่ สุด ที่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย 4.31 โดยพิจ ารณารายข้อ พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างที่ เห็นด้วย
มากที่สุดคือท่านมีเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงิน ได้นิ ติบุ คคลผ่ านอิ นเทอร์เน็ ต ที่ ร ะดับ คะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือท่ านคิดว่าเจ้าหน้าที่ /
บุค ลากรมี ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาการใช้ บ ริก ารยื่ นแบบแสดงรายการภาษีเ งินได้นิ ติ บุค คลผ่า น
อินเทอร์เน็ตให้กับท่านได้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือเมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันที ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.33 และเมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตท่ านจะได้รับ ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ /บุคลากร ที่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย 4.26
เป็นอันดับสุดท้าย
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ด้า นความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน ระดับ ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย
มากที่ สุดคือท่ านรู้สึกพึ งพอใจกับ ประสิท ธิภาพของการใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือท่านรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิผล
ที่ได้จากการใช้งานของระบบการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือท่านรู้สึกพึงพอใจกับคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.39 และท่านนำ
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตไปปรับใช้
กับองค์กรธุรกิจของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.37 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคุณภาพของการบริการเว็บไซต์
ประกอบด้วยด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัยและด้านการออกแบบ
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
Mean
S.D.
ระดับความ
คิดเห็น
ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ 4.29
0.730
มากที่สุด
นิติบุคคลตอบสนองการใช้งานของท่านได้ดี
(3)
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ 4.35
0.763
มากที่สุด
นิติบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
(1)
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ 4.26
0.759
มากที่สุด
นิติบุคคลมีเครื่องมื อในการตอบคำถามข้อสงสัยได้อย่าง
(4)
รวดเร็ว
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ 4.31
0.739
มากที่สุด
นิติบุคคลมี ช่อ งทางการรับ ข้อ เสนอแนะ ข้อร้องเรียนใน
(2)
การใช้บริการและมีการแก้ไขปัญหาอย่างทันถ่วงที
รวม
4.30
0.618
มากที่สุด
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคุณภาพของการบริการเว็บไซต์
ประกอบด้วยด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัยและด้านการออกแบบ (ต่อ)
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
Mean
S.D.
ระดับความ
คิดเห็น
ด้านความปลอดภัย
ท่ านคิ ด ว่า ข้ อ มู ล การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
4.34
0.725
มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
(5)
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ ก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
4.45
0.666
มากที่สุด
นิติบุคคลได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
(1)
ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
4.41
0.677
มากที่สุด
นิติ บุ คคลมี ร ะบบป้อ งกั นข้ อ มู ล จากการถูก คุก คามของ
(2)
บุคคลภายนอก
ท่ านคิ ด ว่า ข้ อ มู ล การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
4.38
0.701
มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีการสำรองข้อมูลของท่าน
(3)
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ ก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
4.38
0.697
มากที่สุด
นิติบุคคลพร้อมใช้งานตลอดเวลา
(4)
รวม
4.39
0.563
มากที่สุด
ด้านการออกแบบ
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์มี ก ารเชื่อ มโยงที่ เ ข้าถึ งข้อ มู ล ได้อ ย่าง 4.30
0.680
มากที่สุด
รวดเร็วและไม่ซับซ้อน
(4)
ท่านคิดว่าเว็บ ไซต์มี การจัดเรียงลำดับ ข้อมู ลการยื่นแบบ 4.39
0.721
มากที่สุด
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ดี
(1)
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ส ามารถกลับ มายัง หน้าเดิม และไปยัง 4.30
0.760
มากที่สุด
หน้าที่ต้องการได้โดยไม่เกิดความสับ สนและมีการโต้ตอบ
(3)
อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน
ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ ก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
4.36
0.709
มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วในการแสดงภาพ
(2)
อักษรและข้อมูลต่าง ๆละพร้อมใช้งานตลอดเวลา
รวม
4.34
0.602
มากที่สุด
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
4.34
0.537
มากที่สุด
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จากตารางที่ 16 พบว่าคุณภาพของการบริการเว็บไซต์ อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 สามารถแยกพิจารณาแต่ละด้านดังนี้
ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.30 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุด
คือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.35 รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนในการใช้บริการและมีการแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันถ่วงที ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลตอบสนองการใช้งานของท่านได้ดี ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.29 และท่านคิดว่าเว็บไซต์
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีเครื่องมือในการตอบคำถามข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านความปลอดภัย ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.39 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ
ท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ระบบป้องกันข้อมูลจากการถูกคุกคามของบุคคลภายนอก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ
ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีการสำรองข้อมูล
ของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลพร้อมใช้งานตลอดเวลา ที่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย 4.38 และท่ านคิดว่าข้อมู ลการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.34 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านการออกแบบ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่าน
คิดว่าเว็บไซต์มีก ารจัดเรียงลำดับ ข้อมู ลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ดี ที่ ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อิน เทอร์เน็ตมี ความรวดเร็วในการแสดงภาพ อัก ษรและข้อมู ล ต่าง ๆละพร้อมใช้ง านตลอดเวลา
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์สามารถกลั บมายังหน้าเดิมและไปยังหน้าที่
ต้องการได้โดยไม่เกิดความสับสนและมีการโต้ตอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.30 และท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์มี ก ารเชื่อมโยงที่ เข้าถึงข้อมู ล ได้อย่างรวดเร็วและไม่ ซับ ซ้อน ที่ ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.30 เป็นอันดับสุดท้าย
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ด้านลัก ษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ด้านการคาดหวังในการ
พยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความไว้วางใจ
การยอมรับเทคโนโลยี
Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านลักษณะเทคโนโลยี
ท่านคิดว่ารูปแบบการกรอกข้อมูลการใช้บริการยื่นแบบแสดง 4.37 0.678 มากที่สุด
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความสอดคล้องกับองค์กรธุรกิจ
(2)
ของท่าน
ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.44 0.684 มากที่สุด
นิติบุคคลมีความครบถ้วน ครอบคลุมตามความต้องการของธุรกิจ
(1)
รวม
4.40 0.611 มากที่สุด
ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ
ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีของท่าน
ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลจะช่วยให้ในการทำธุรกรรมในการชำระภาษีของท่าน
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของท่าน
ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลจะช่ วยอำนวยความสะดวกในการยื่ น แบบแสดง
รายการภาษี
รวม

4.45

0.662

มากที่สุด
(3)

4.50

0.686

มากที่สุด
(1)

4.49

0.675

มากที่สุด
(2)

4.47

0.566

มากที่สุด
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ตารางที่ 17 ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ของการยอมรั บ เทคโนโลยี
ประกอบด้วยด้านลัก ษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวัง ในการดำเนินการ ด้านการ
คาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความ
ไว้วางใจ (ต่อ)
การยอมรับเทคโนโลยี
Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านการคาดหวังในการพยายาม
ท่านพยายามที่ จะเรียนรู้การใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการ 4.45 0.670 มากที่สุด
ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
(3)
ท่านคาดหวังว่าท่านจะสามารถใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ 4.50 0.675 มากที่สุด
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วในครั้งต่อไป
(1)
ท่ านคาดหวังว่ามี ความง่ายในการเรียนรู้ก ารบริก ารยื่นแบบ 4.46 0.667 มากที่สุด
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งต่อไป
(2)
ท่านคิดว่าจะพยายามทดลองใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ 4.44 0.699 มากที่สุด
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหากมีการปรับรูปแบบใหม่
(4)
รวม
4.46 0.563 มากที่สุด
ด้านอิทธิพลสังคม
ท่ า นรู้ สึก ว่าการใช้บ ริ ก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้ 4.43 0.649 มากที่สุด
นิติบุคคลแพร่หลายในปัจจุบันมีผลต่อการเลือกใช้บริการของท่าน
(2)
ท่ านคิดว่าธุร กิ จ อื่ น มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดง 4.51 0.672 มากที่สุด
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน
(1)
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ บุคคลากรกรมสรรพากรที่เข้ามาแนะนำ 4.41 0.691 มากที่สุด
การใช้บ ริก ารมี ส่วนทำให้ท่ านเลื อกใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดง
(4)
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ท่านคิดว่าชื่อเสียงของกรมสรรพากรมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 4.41 0.751 มากที่สุด
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน
(3)
รวม
4.43 0.561 มากที่สุด
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ตารางที่ 17 ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ของการยอมรั บ เทคโนโลยี
ประกอบด้วยด้านลัก ษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวัง ในการดำเนินการ ด้านการ
คาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความ
ไว้วางใจ (ต่อ)
การยอมรับเทคโนโลยี
Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.42 0.659 มากที่สุด
นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถทำได้ ด้ ว ยอุ ป กรณ์
(3)
คอมพิวเตอร์ที่ท่านมี
ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.48 0.645 มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของท่าน ทำให้ท่านสามารถทำการ
(2)
ยื่นแบบได้ทันที
ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.49 0.641 มากที่สุด
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ท่านลดข้อจำกัดด้านสถานที่
(1)
ในการยื่นภาษีด้วยตนเอง
รวม
4.46 0.530 มากที่สุด
ด้านความไว้วางใจ
ท่ า นคิ ด ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ 4.47 0.671 มากที่สุด
นิติ บุค คลผ่านอิ น เทอร์เ น็ต แล้ วจะไม่ ก ลับ ไปใช้ก ารยื่ นแบบ
(4)
แบบเดิม
ท่านมีทัศนคติที่ดีในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน 4.51 0.668 มากที่สุด
ได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
(1)
ท่านมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริการ 4.47 0.675 มากที่สุด
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
(3)
ท่ านจะแนะนำผู้ อื่ น ให้ ใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี 4.49 0.668 มากที่สุด
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
(2)
รวม
4.48 0.547 มากที่สุด
การยอมรับเทคโนโลยี
4.45 0.492 มากที่สุด
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จากตารางที่ 17 พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45 สามารถแยกพิจารณาแต่ละด้านดังนี้
ด้านลักษณะเทคโนโลยี ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ
ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความครบถ้วน ครอบคลุมตาม
ความต้อ งการของธุร กิจ ที่ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 และท่ านคิดว่ารูปแบบการกรอกข้อมูล การใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้นิติบุคคลมีความสอดคล้องกับองค์กรธุรกิจของท่าน ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.37 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.47 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย
มากที่สุดคือท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะช่วยให้ในการ
ทำธุรกรรมในการชำระภาษีของท่านสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50 รองลงมาคือท่ านคาดหวังว่าการใช้บริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49 และท่านคาดหวัง
ว่าการใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้นิติบุคคลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านการคาดหวังในการพยายาม ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.46 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย
มากที่สุดคือท่านคาดหวังว่าท่านจะสามารถใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
อย่างสะดวกรวดเร็วในครั้งต่อไป ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือท่านคาดหวังว่ามีความง่าย
ในการเรียนรู้การบริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุ คคลครั้งต่อไป ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.46 รองลงมาคือท่านพยายามที่จะเรียนรู้การใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45 และท่านคิดว่าจะพยายามทดลองใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลหากมีการปรับรูปแบบใหม่ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านอิทธิพลสังคม ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.43 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่าน
คิดว่าธุรกิจอื่นมีอิทธิพลต่อการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.51 รองลงมาคือท่านรู้สึกว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
แพร่หลายในปัจจุบันมีผลต่อการเลือกใช้บริการของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.43 รองลงมาคือท่าน
คิดว่าชื่อเสียงของกรมสรรพากรมีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.41 และท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ บุคคลากรกรมสรรพากรทีเ่ ข้ามาแนะนำ
การใช้ บ ริ ก ารมี ส่ วนทำให้ ท่ านเลื อ กใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ต ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.41 เป็นอันดับสุดท้าย
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม ตัวอย่างอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.46 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดคือท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ท่าน
ลดข้อจำกัดด้านสถานที่ในการยื่นภาษีด้วยตนเอง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือท่านคิดว่า
การใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของท่าน ทำให้ท่านสามารถ
ทำการยื่นแบบได้ทันที ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.48 และท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านมี ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.42 เป็นอันดับสุดท้าย
ด้านความไว้วางใจ ระดับ ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.48 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ
ท่านมีทัศนคติที่ดีในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.51 รองลงมาคือท่านจะแนะนำผู้อื่นให้ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือท่านมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.47 และท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
แล้วจะไม่กลับไปใช้การยื่นแบบแบบเดิม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.47 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของการตัง้ ใจใช้บริการ
การตั้งใจใช้บริการ
Mean
S.D. ระดับความ
คิดเห็น
ท่านเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.55
0.655
มากที่สุด
ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มใจ
(1)
ท่านใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน 4.52
0.653
มากที่สุด
อินเทอร์เน็ ตแล้ว ท่ านตั้ง ใจที่ จ ะยื่น แบบแสดงรายการภาษี
(2)
เงินได้ประเภทอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
ท่านจะใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน 4.51
0.686
มากที่สุด
อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ
(3)
รวม
4.52
0.570 มากที่สุด
การตั้งใจใช้บริการ
4.52
0.570 มากที่สุด
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จากตารางที่ 18 พบว่าการตั้งใจใช้บริการ อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.52 โดยพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านเลือกใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มใจ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.55 รองลงมาคือ ท่ านใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว
ท่านตั้งใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.52 และท่านจะใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 เป็นอันดับสุดท้าย
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเที ยบตามข้อมูล ทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ด้านตำแหน่ง ด้านประเภทการจดทะเบียน ด้านทุนการจดทะเบียน ด้าน
ประเภทธุรกิจ ด้านระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ด้านจำนวนพนักงาน และด้านรายได้ต่อปี มีผลต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม
ตารางที่ 19 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านตำแหน่ง
มีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันที่ค่าเอฟ (F-test)
การตั้งใจใช้ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P-value
บริการ
แปรปรวน
ด้าน
ระหว่างกลุ่ม
3
1.376
.459
1.412
.239*
ตำแหน่ง ภายในกลุ่ม
396 128.629
.325
รวม
399 130.004
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนก
ตามด้านตำแหน่ง พบว่า ด้านตำแหน่งต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ไม่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 20 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประเภท
การจดทะเบียนมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันที่ค่าเอฟ (F-test)
การตั้งใจใช้ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P-value
บริการ
แปรปรวน
ด้าน
ระหว่างกลุ่ม
2
2.506
1.253
3.901
.021*
ประเภท ภายในกลุ่ม
397 127.499
.321
การจด รวม
399 130.004
ทะเบียน
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนก
ตามด้านประเภทการจดทะเบียน พบว่า ด้านประเภทการจดทะเบียนต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บริการยื่น
แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ แตกต่างกันมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 21 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านทุนการ
จดทะเบียนมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันที่ค่าเอฟ (F-test)
การตั้งใจใช้ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P-value
บริการ
แปรปรวน
ด้านทุนการ ระหว่างกลุ่ม
2
4.239
2.120
6.691
.001*
จดทะเบียน ภายในกลุ่ม
397
125.756
.317
รวม
399
130.004
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนกตาม
ด้านทุนการจดทะเบียน พบว่าด้านทุนการจดทะเบียนต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 22 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประเภท
ธุรกิจมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันที่ค่าเอฟ (F-test)
การตั้งใจใช้ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P-value
บริการ
แปรปรวน
ด้าน
ระหว่างกลุ่ม
6
6.859
1.143
3.648
.002*
ประเภท ภายในกลุ่ม
393
123.146
.313
ธุรกิจ
รวม
399
130.004
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนก
ตามด้านประเภทธุรกิจ พบว่าด้านประเภทธุรกิ จต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บ ริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติ
บุคคลผ่านอินเทอร์เน็ ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ แตกต่างกันมี นัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 23 แสดงค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งตั ว แปรข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ด้ า น
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันที่ค่าเอฟ (F-test)
การตั้งใจใช้ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P-value
บริการ
แปรปรวน
ด้าน
ระหว่างกลุ่ม
3
5.466
1.822
5.793
.001*
ระยะเวลา ภายในกลุ่ม
396
124.539
.314
ในการ รวม
396 130.004
ดำเนินธุรกิจ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนก
ตามด้านระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ พบว่า ด้านระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจในระยะเวลาต่าง ๆ มี
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 24 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านจำนวน
พนักงานในการดำเนินธุรกิจมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันที่ค่าเอฟ (F-test)
การตั้งใจใช้ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P-value
บริการ
แปรปรวน
ด้านจำนวน ระหว่างกลุ่ม
2
2.180
1.090
3.385
.035*
พนักงาน ภายในกลุ่ม
397
127.825
.322
รวม
399
130.004
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนก
ตามด้านจำนวนพนักงาน พบว่าด้านจำนวนพนักงานต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติ
บุคคลผ่านอิน เทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ แตกต่างกันมี นัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 25 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านรายได้ต่อปี
ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ มี ผ ลต่ อ การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันที่ค่าเอฟ (F-test)
การตั้งใจใช้ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P-value
บริการ
แปรปรวน
ด้านรายได้ ระหว่างกลุ่ม
3
.333
.111
.339
.797*
ต่อปี
ภายในกลุ่ม
396
129.671
.327
รวม
399
130.004
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนก
ตามด้านรายได้ต่อปี พบว่าด้านรายได้ต่อปีจำนวนต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอิ นเทอร์เน็ ตของผู้ยื่น ภาษี ในธุรกิ จ ภาคอุตสาหกรรมที่ ไม่ แ ตกต่างกั น มี นั ยสำคั ญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เป็นการ
วิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของระบบโครงสร้าง
ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ ด้าน
ความปลอดภัยและด้านการออกแบบ การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
ด้านลักษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ด้านความคาดหวังในการพยายาม ด้าน
อิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่น
แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
S.E. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของสมการแต่ละค่าที่อยู่
ในสมการ
B แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ
𝑅 2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์
β แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Sig. แทน ค่าสถิติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
Tolerance แทน สัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่น ๆ
VIF แทน ค่าที่สภาพของกลุ่มตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของคุณภาพและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจ
ใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ปัจจัย
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
S.E. B
t
Sig. Tolerance VIF
β
ค่าคงที่
.165 .361
2.188 .029
คุณภาพของระบบสารสนเทศ
- ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง
.073 .437 .403 5.975 .000**
.320
3.121
- ด้านคุณภาพของข้อมูล
.065 .106 .099 1.634 .103
.395
2.533
- ด้านคุณภาพของการบริการ
.060 -.101 -.107 -1.679 0.94
.358
2.790
- ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
.066 .325 .304 4.892 .000**
.377
2.649
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
- ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ
.055 .146 .158 2.664 .008**
.398
2.512
- ด้านความปลอดภัย
.062 .496 .490 8.037 .000**
.377
2.651
- ด้านการออกแบบ
0.56 .064 .067 1.133 .258
.398
2.512
การยอมรับเทคโนโลยี
- ด้านลักษณะเทคโนโลยี
.045 -.042 -.045 -.925 .355
.343
2.918
- ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ .048 .030 .030 .619 .536
.354
2.824
- ด้านการคาดหวังในการพยายาม .053 .288 .284 5.460 .000**
.298
3.357
- ด้านอิทธิพลสังคม
.055 .215 .212 3.936 .000**
.279
3.584
- ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
.049 .128 .119 2.597 .010**
.383
2.611
- ด้านความไว้วางใจ
.056 .323 .310 5.819 .000**
.284
3.521
จากตารางที่ 26 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง (Sig.= .000) และด้านความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน (Sig. = .000) คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ (sig. = .008) และ
ด้านความปลอดภัย (Sig. = .000) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการคาดหวังในการพยายาม (Sig. = .000)
ด้านอิทธิพลสังคม (Sig. = .000) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Sig. = .010) ด้านความไว้วางใจ (sig. = .000)
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เมื่อพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่น
แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม พบว่าด้านความ
ปลอดภัย (β = 0.490) ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ ภาคอุ ต สาหกรรมมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ านคุ ณ ภาพของระบบโครงสร้ า ง
(β = 0.403) ด้านความไว้วางใจ (β = 0.310) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (β = 0.304) ด้านการ
คาดหวังในการพยายาม (β = 0.284) ด้านอิท ธิพลทางสัง คม (β = 0.212) ด้านการตอบสนอง/
โต้ตอบ (β = 0.158) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (β = 0.119) ตามลำดับ
นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การกำหนด (𝑅 2 =0.646) แสดงให้เห็นว่าด้านคุณภาพของระบบ
โครงสร้าง ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัย ด้านความ
คาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความไว้วางใจ ส่งผล
ต่ อ การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 64.6 ที่เหลืออีกร้อยละ 35.4 เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอื่น
เมื่อตัวแปรมีความสัมพันธ์กันจะทำให้เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยที่ว่า ตัวแปร
อิส ระทุ ก ตัวต้องเป็นอิ ส ระกั นไม่เป็นจริงจึงทำให้เกิดปัญ หาที่ เรียกว่า Multicollinearity การเกิ ด
ปัญ หา Multicollinearity จะทำให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยเปลี่ยนไปเมื่อมีตัว แปรอิสระในสมการ
เพิ่มขึ้นและค่าสัมประสิทธิ์มีความถดถอยมีเครื่องหมายตรงข้ามกับที่ควรจะเป็น (กัลยา วานิชย์บัญชา
,2546)
ดั ง นั้ น ก่ อ นนำตั ว แปรอิ ส ระใด ๆ เข้ า สู่ ส มการถดถอยควรพิ จ ารณารายละเอี ย ด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อนว่าแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพีย งใด โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระ 2 วิธีได้แก่
1. การตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
2. การตรวจสอบค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
2

Tolerance ของ Xi = 1 −Ri
VIF ของ Xi = 1/ Tolerance
หรือ Xi = 1/1-R2i

ค่า Tolerance มี ค่าตั้ง แต่ 0 ถึง 1 ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็ น
อิสระจากกัน แต่ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ
อื่น ๆ หาค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ต้องตัดตัวแปรนั้นออกจากสมการถดถอย เพราะตัวแปรอิสระ
นั้นมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระอื่น ๆ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2555)
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จากผลการวิเคราะห์จะพบว่าค่า Tolerance มีค่าน้อยที่สุดคือ 0.279 ซึ่งไม่ต่ำกว่า 0.200
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) 13 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง (X1) ด้านความพึงพอใจผู้ใช้งาน (X2 ) ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ
(X3 ) ด้านความปลอดภัย (X4 ) ด้านการคาดหวังในการพยายาม (X5 ) ด้านอิทธิพลสังคม (X6 ) ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก (X7 ) และด้านความไว้วางใจ ( X8 ) ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม (Y) สามารถเขียนให้อยู่ในรูป
สมการเชิง เส้นตรงที่ ได้จ ากการวิเคราะห์ก ารถดถอยเชิง พหุ ที่ ร ะดับ นัยสำคัญ 0.05 เพื่ อทำนาย
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ได้ดังนี้
Y = 0.361 + 0.437 (X1)+ 0.325 (X2 ) + 0.146 (X3 ) + 0.496 (X4 ) + 0.288 (X5 )
+ 0.215 (X6 ) + 0.128 (X7 ) + 0.323 (X8 )
จากสมการเชิงเส้นดังกล่าวจะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์ (B) ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง
(B=0.437) ด้านความพึงพอใจผู้ใช้งาน (B=0.325) ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ (B=0.146) ด้านความ
ปลอดภัย (B=0.496) ด้านการคาดหวังในการพยายาม (B=0.288) ด้านอิท ธิพลสัง คม (B=0.215)
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (B=0.128) และด้านความไว้วางใจ (B=0.323) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก
ถือว่า มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
4.4 สรุปผลการทดสอบสมติฐาน
จากผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บ ริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุ คคลผ่านอิน เทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี ในธุร กิ จ ภาคอุตสาหกรรมสามารถสรุป ผลการวิเคราะห์
ในกรอบวิจัย ได้ดังนี้
ผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ด้านคุณ ภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึง พอใจของผู้ใช้ง าน คุณภาพของการ
บริการเว็บไซต์ ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัย การยอมรับ เทคโนโลยี ด้านความ
คาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความพึงพอใจ โดย
ร่วมกันพยาการณ์ถึงการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุร กิ จ ภาคอุ ตสาหกรรม ในขณะที่ ด้านคุณ ภาพของข้อมู ล ด้านคุณ ภาพของการบริก าร ด้านการ
ออกแบบ ด้านลักษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ไม่มีผลต่อการตั้งใจใช้บริการ
ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
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คุณภาพของระบบสารสนเทศ
1.ด้านคุณภาพของระบบโครงสร้าง (β= 0.403) **
2.ด้านคุณภาพของข้อมูล
3.ด้านคุณภาพของการบริการ
4.ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (β= 0.304) **
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
1.ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ (β= 0.158) **
2.ด้านความปลอดภัย (β= 0.490) **
3.ด้านการออกแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี
1.ด้านลักษณะเทคโนโลยี
2.ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ
3.ด้านความคาดหวังในการพยายาม (β= 0.284) **
4.ด้านอิทธิพลสังคม (β= 0.212) **
5.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (β= 0.119) **
6.ด้านความไว้วางใจ (β= 0.310) **

การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม

** หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายถึง มีอทิ ธิพล/มีผล
หมายถึง ไม่มีอทิ ธิพล/ไม่มผี ล

ภาพที่ 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีและ
คุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม
1.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบโครงสร้างที่ส่งผล
ยอมรับสมมติฐาน
ต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
1.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของข้อมูล ที่ส่งผลต่อ
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ปฏิเสธสมมติฐาน

1.3 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการที่ส่งผล
ต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ปฏิเสธสมมติฐาน

1.4 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ยอมรับสมมติฐาน

2.คุณ ภาพของการบริการเว็บ ไซต์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้ บ ริการยื่ น
แบบภาษี เ งิน ได้ นิ ติบุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์เน็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ รกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม
2.1 คุณ ภาพของการบริก ารเว็บ ไซต์ ด้า นการตอบสนอง/โต้ ตอบ ที่
ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ยอมรับสมมติฐาน

2.2 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บ ริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ยอมรับสมมติฐาน

2.3 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการออกแบบที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บ ริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
สมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
3. การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
3.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านลักษณะเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการตั้งใจใช้
ปฏิเสธสมมติฐาน
บริก ารยื่นแบบภาษีเ งินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
3.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการที่ส่งผล
ต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ปฏิเสธสมมติฐาน

3.3 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการคาดหวังในการพยายามที่ส่งผลต่อ
การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ยอมรับสมมติฐาน

3.4 การยอมรับ เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลสังคมที่ ส่ง ผลต่อการตั้งใจใช้
บริก ารยื่นแบบภาษีเ งินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ยอมรับสมมติฐาน

3.5 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ยอมรับสมมติฐาน

3.6 การยอมรับ เทคโนโลยี ด้า นความไว้วางใจที่ ส่ง ผลต่อการตั้ง ใจใช้
บริก ารยื่นแบบภาษีเ งินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ผู้วิจัยได้ทำการเก็ บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามที่ มีคำตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 400 ชุด
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แก่ ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิงทีใ่ ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติ
ทดสอบหาค่ า ความแตกต่ างค่ า (F-test) หรือ ค่ า ทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐานและสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 การอธิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช้
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่สง่ ผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สามารถ
สรุปผลการศึกษา ดังนี้
5.1.1 การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพ
ของการบริ ก ารเว็บ ไซต์ และการยอมรับ เทคโนโลยี ผลการศึ ก ษาพบว่าข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ต อบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ชุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีตำแหน่งเป็นพนัก งานบัญชี ประเภทการจดทะเบียนบริษัทจำกั ด ทุนการจดทะเบี ยนน้อยกว่า 5
ล้านบาท เป็ นประเภทธุร กิ จ อาหารและเครื่อ งดื่ม ระยะเวลาในการดำเนิ น ธุร กิ จ น้อ ยกว่า 5 ปี
มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 100 คน และมีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 10 ล้านบาท
5.1.2 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ด้านคุณภาพของระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากที่ สุด ที่ ระดับ เฉลี่ย 4.31 – 4.40
มีรายละเอียดดังนี้
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ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการตอบสนองการใช้งานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการต่อองค์กรของท่าน รองลงมาคือท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ
บุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน รองลงคือมาท่านคิดว่าการใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอการแจ้งเตือนก่อนการ
ยืนยันข้อ มูล รองลงมาคื อท่ านคิดว่าการใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน และท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย
ด้า นคุณ ภาพระบบข้ อมูล ระดับ ความคิดเห็ นโดยรวมของกลุ่ม ตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้
จากการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
รองลงมาคือ ท่ านคิดว่าข้อ มู ล สารสนเทศที่ ได้จ ากการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจง่าย
ด้านคุณภาพของการบริการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านมีเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่/บุคลากรมีทักษะในการแก้ปัญหาการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตให้กับท่านได้ รองลงมาคือเมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันที และเมื่อท่านพบปัญหา
ในการใช้บ ริก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษีเงิน ได้นิ ติบุ คคลผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ านจะได้ รับ ความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดั บ เห็ น ด้ วยมากที่ สุด ซึ่ ง พบว่า กลุ่ม ตัว อย่ างที่ เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ ท่ า นรู้สึ ก พึ ง พอใจกั บ
ประสิทธิภาพของการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต รองลงมา
คือท่านรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิผลที่ได้จากการใช้งานของระบบการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือท่านรู้สกึ พึงพอใจกับคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบคุ คลผ่านอินเทอร์เน็ต และท่านนำข้อมูลที่ได้รับจากการ
ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของท่าน
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5.1.3 ระดั บ ความคิ ด เห็ น โดยรวมเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัย และด้านการออกแบบ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ที่ระดับเฉลี่ย 4.30 – 4.39 มีรายละเอียดดังนี้
ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาคือท่านคิด
ว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนใน
การใช้บริการและมีการแก้ไขปัญหาอย่างทันถ่วงที รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลตอบสนองการใช้งานของท่านได้ดี และท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีเครื่องมือในการตอบคำถามข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
ด้านความปลอดภัย ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สดุ คือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์ยื่ นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีระบบป้องกันข้อมูลจากการถูกคุกคามของบุคคลภายนอก รองลงมาคือ
ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีการสำรองข้อมูล
ของท่าน รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ บุคคลพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา และท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ด้านการออกแบบ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านคิดว่าเว็บไซต์มีการจัดเรียงลำดับข้อมูลการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ดี รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วในการแสดงภาพ อักษรและข้อมูลต่าง ๆละพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา รองลงมาคือท่านคิดว่าเว็บไซต์สามารถกลับมายังหน้าเดิมและไปยังหน้าที่ต้องการ
ได้โดยไม่เกิดความสับสนและมีการโต้ตอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน และท่ านคิดว่าเว็บไซต์มีก าร
เชื่อมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน
5.1.4 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
ลัก ษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ด้านความคาดหวังในการพยายาม ด้าน
อิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความไว้วางใจ ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด ที่ระดับเฉลี่ย 4.40 – 4.48 มีรายละเอียดดังนี้
ด้านลักษณะเทคโนโลยี ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
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รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความครบถ้วน ครอบคลุมตามความต้องการของธุรกิจ รองลงมาคือท่าน
คิด ว่า รูป แบบการกรอกข้อ มู ล การใช้บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้นิ ติ บุ ค คลมี ค วาม
สอดคล้องกับองค์กรธุรกิจของท่าน
ด้า นความคาดหวังในการดำเนิ น การ ระดับ ความคิด เห็ น โดยรวมของกลุ่ ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านคาดหวังว่าการ
ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะช่วยให้ในการทำธุรกรรมในการชำระภาษีของ
ท่านสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของท่าน รองลงมาคือท่านคาดหวังว่าการใช้บ ริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และ
ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของท่าน
ด้านการคาดหวังในการพยายาม ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากทีส่ ุดคือท่านคาดหวังว่าท่านจะสามารถ
ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วในครั้งต่อไป รองลงมาคือ
ท่านคาดหวังว่ามีความง่ายในการเรียนรู้การบริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้ง
ต่อไป รองลงมาคือท่านพยายามที่จะเรียนรู้การใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
และท่านคิดว่าจะพยายามทดลองใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหากมีการปรับ
รูปแบบใหม่
ด้านอิทธิพลสังคม ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่ สุด ซึ่ งพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ เห็นด้วยมากที่ สุดคือท่ านคิดว่าธุรกิจ อื่นมี อิท ธิพลต่อการใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน รองลงมาคือท่านรู้สึกว่าการใช้บริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแพร่ห ลายในปัจ จุบันมี ผ ลต่อการเลือกใช้บ ริก ารของท่ าน
รองลงมาคือท่านคิดว่าชื่อเสียงของกรมสรรพากรมีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลของท่าน และท่ านคิดว่าเจ้าหน้าที่ บุคคลากรกรมสรรพากรที่ เข้ามาแนะนำการใช้
บริการมีส่วนทำให้ท่านเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์ เน็ต
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ท่านลดข้อจำกัดด้านสถานที่ในการยื่ นภาษี
ด้วยตนเอง รองลงมาคือ ท่ านคิดว่าการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้นิติบุ คคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของท่าน ทำให้ท่านสามารถทำการยื่นแบบได้ทันที และท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านมี
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ด้านความไว้วางใจ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดคือท่านมีทัศนคติที่ดีในการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือท่านจะแนะนำผู้อื่ นให้ใช้บริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือท่านมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือของบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต และท่าน
คิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วจะไม่กลับไปใช้การ
ยื่นแบบแบบเดิม
5.1.5 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ซึ่ง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ เห็นด้วยมากที่สุดคือท่ านเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ บุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มใจ รองลงมาคือท่านใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ท่านตั้งใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
ด้วย และท่านจะใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ
5.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ด้านตำแหน่ง ด้านประเภทการจดทะเบียน ด้านทุนการจดทะเบียน ด้าน
ประเภทธุรกิจ ด้านระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ด้านจำนวนพนักงาน และด้านรายได้ต่อปี มีผลต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัวแปรข้อ มูล ทั ่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ด้า น
ตำแหน่งมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผูย้ ื่นภาษีในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนก
ตามด้านตำแหน่ง พบว่า ด้านตำแหน่งต่าง ๆ มีการตั้ งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ไม่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประเภท
การจดทะเบียนมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมจำแนกตามด้านประเภทการจดทะเบียน พบว่า ด้านประเภทการจดทะเบียนต่าง ๆ
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มี ก ารตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านทุน
การจดทะเบียนมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม จำแนกตามด้านทุนการจดทะเบียน พบว่าด้านทุนการจดทะเบียนต่าง ๆ มีการตั้งใจ
ใช้บ ริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จ ภาคอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ค่าความสัม พั นธ์ร ะหว่างตัวแปรข้อมู ล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน
ประเภทธุรกิจมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
จำแนกตามด้านประเภทธุรกิจ พบว่าด้านประเภทธุรกิจต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีนัยสำคั ญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5. ค่าความสัม พั นธ์ร ะหว่างตัวแปรข้อมู ล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างของ การตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม จำแนกตามด้านระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ พบว่า ด้านระยะเวลาในการดำเนิน
ธุรกิจในระยะเวลาต่าง ๆ มีการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิ ติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่น
ภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ค่าความสัม พั นธ์ร ะหว่างตัวแปรข้อมู ล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน
จำนวนพนัก งานในการดำเนินธุร กิ จ มี ผ ลต่อ การตั้ง ใจใช้บ ริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุค คลผ่ าน
อินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุร กิ จ ภาคอุตสาหกรรมที่ แตกต่างกั น พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล
เปรียบเทียบความแตกต่างของการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำแนกตามด้านจำนวนพนักงาน พบว่าด้านจำนวนพนักงานต่าง ๆ มี
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. ค่าความสัม พั นธ์ร ะหว่างตัวแปรข้อมู ล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน
รายได้ต่อปีในการดำเนินธุรกิจมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จ
ภาคอุ ตสาหกรรม จำแนกตามด้านรายได้ต่อปี พบว่าด้านรายได้ต่อปีจำนวนต่าง ๆ มีก ารตั้งใจใช้
บริก ารยื่น แบบภาษี เงิน ได้นิ ติบุ ค คลผ่านอิน เทอร์เน็ ตของผู้ยื่ นภาษี ในธุร กิ จ ภาคอุต สาหกรรมที่
ไม่แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประเภทการจดทะเบียน
และด้านต้นทุนการจดทะเบียนที่ส่งผลการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ด้านประเภทการจดทะเบียนและ
ด้านต้นทุนการจดทะเบียนส่งผลการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ยื่นภาษี ในธุร กิ จ ภาคอุ ตสาหกรรมที่ แตกต่ างกั น ทั้ ง นี้เนื่ องมาจาก ต้นทุ นการจดทะเบีย นที่ ค น
ส่วนมากนิยมจดจะอยู่ที่ 1,000,000 บาท เหตุผลมาจากอัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจากกฎหมายได้
กำหนดให้มีการเสียค่าธรรมเนียมอิงตามมูลค่าทุนการจดทะเบียนด้วยทุน 1,000,000 บาท หรือมูลค่า
ทุนการจดทะเบียน 100,000 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่ากันคือ 5,000 บาท ดังนั้นหลายๆ ธุรกิจจึง
เลือกทุนการจดทะเบียนด้วยทุน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ครั้งแรกเพราะ
ทุนจดเบียนจะแสดงในหนังสือรับรอง ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและบอกถึงความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้ การจดทะเบียนด้วยทุนไม่เกิ น 5 ล้านบาท จะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องอัตราเสียภาษี
นี่จึงเป็นปัจจัยในการเลือกทุนการจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท ในด้านต้นทุนการจดทะเบียนที่ต่ำ
จะเป็น ผลในการพิ จ ารณาในการตั้ง ใจใช้ บ ริก ารอินเทอร์เน็ ตสามารถเข้าถึง ระบบการทำงานได้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้านประเภทธุรกิจส่งผลการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ด้านประเภท
ธุรกิจ ส่งผลการตั้งใจใช้บ ริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จ
ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นในทุกปี
ในฐานะผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
ด้วยต้นทุนที่ป ระหยัด ดังนั้นธุร กิจจึงต้องการอาศัยคุณสมบัติของระบบอินเทอร์เน็ตในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนใหม่
มากเป็นอันดับ 2 แต่ในขนาดเดียวกันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ก็มีการยกเลิกกิจการมากเป็นอันดับ
2 เช่นกัน แต่ในสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจ อยู่ในช่วงขาลงจากโรคระบาดโควิด19 ผู้บ ริโภคจึงให้
ความสำคัญว่าอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิต ดังนั้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสร้างจุดเด่น
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ให้กับ สินค้า โดยเพิ่ มช่องทางการขาย เช่น ขายสินค้าออนไลน์ นำส่งสินค้าระบบเดลิเวอรี่เข้ามาใช้
ดังนั้นถึงเห็นว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสามารถปรับตัวได้ทันและ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็วที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตก็จะสามารถอยู่รอดได้ ด้าน
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจและด้านจำนวนพนักงานส่งผลการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุต สาหกรรม ผลจากการวิเคราะห์พบว่าด้าน
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจและด้านจำนวนพนักงานส่งผลการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอิ นเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จ ภาคอุตสาหกรรมที่ แตกต่างกัน เนื่องมาจากระยะเวลาใน
ดำเนิ นธุ ร กิ จ ย่ อ มมี วัฏ จั ก รของธุร กิ จ มี ทั้ ง ขาขึ้ น และขาลง เกิ ด ขึ้น จากการเปลี่ ยนที่ ร วดเร็วของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของคน ทำให้ที่ผ่านธุรกิจไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้นาน เพราะผู้บริโภคให้
ความสำคัญกับกระแสนิยม โลกออนไลน์มากขึ้น จึงทำธุรกิจที่เป็นกระแสนิยมหายไปเมื่อมีธุรกิจใหม่
เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ เพราะธุรกิจที่เริม่ แรกละทิ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน โดยสถานการณ์ในปัจจุบัน
มีการแพร่ระบาดโควิด19 ที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้หลายๆธุรกิจต้องมีการปรับการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยการงัดนโยบายลดขนาดองค์กร มีทั้งการเลิกจ้างพนักงาน ลดจำนวนพนักงานลง ปรับโครงสร้าง
ธุรกิ จให้กระชับขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจมี ต้นทุนที่ ต่ำลง เพราะธุรกิจไม่สามารถส่งออก
สินค้าที่ผลิตได้ ดังนั้นถึงต้องลดพนักงานฝ่ายผลิตลง และเลือกพนักงานที่มีความสามารถมากกว่างาน
ที่ตนเองทำ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต สารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้รอดไปได้
5.1.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ด้วย
วิธี Enter พบว่า ด้านความปลอดภัย (β = 0.490) ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บ ริการยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณภาพ
ของระบบโครงสร้าง (β = 0.403) รองลงมาคือด้านความไว้วางใจ (β = 0.310) รองลงมาคือด้าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (β = 0.304) รองลงมาคือด้านการคาดหวังในการพยายาม (β = 0.284)
รองลงมาคือด้านอิ ทธิพลทางสังคม (β = 0.212) รองลงมาคือด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ (β = 0.158)
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (β = 0.119) ตามลำดับ
สำหรับค่าสัมประสิทธิ์ (𝑅 2 ) เท่ากับ 0.646 แสดงว่าด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ
ของระบบโครงสร้าง ด้านความไว้วางใจ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านการคาดหวัง ในการ
พยายาม ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
คิดเป็นร้อยละ 64.6 ที่เหลืออีกร้อยละ 35.4 เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอื่น
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แสดงให้เห็นว่าด้านความปลอดภัยส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษี เงินได้นิติบุ คคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณภาพของระบบ
โครงสร้างเป็นผลมาจากคุณภาพของระบบโครงสร้างของกรมสรรพากร เป็นการเข้าถึงข้อมูลระบบ
สารสนเทศได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพ เว็บ ไซต์มี ความปลอดภัย เพื่ อปกป้ องข้อ มู ล ของผู้ใช้ บ ริก าร
กรมสรรพากรมี ก ำหนดมาตรฐานรัก ษาความปลอดภั ยมั่ นคงของเว็บ ไซต์ของข้ อมู ล ขั้น สูง ด้ วย
เทคโนโลยี SSL เป็นเทคโนโลยีที่ก่อนเข้าข้อมูลมีการใส่รหัส Log in ก่อนเข้าใช้บริการ ในกรณีที่ลืม
Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละการบริการ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง รองลงมาคือด้านความไว้ใจและด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผลมาจากการสร้ างข้ อ มู ล การรับ รู้เ กี่ ยวภาษี เ งิน ได้นิ ติ บุ ค คลในเว็บ ไซต์ ได้ อย่ างถูก ต้ อ ง ทำให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจว่าจะต้องเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ไม่โดนบทลงโทษทางกฎหมายหรือ
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้งาน เต็มใจที่จะเสียภาษี และตรงส่วนนี้
จะเป็นการสร้างทัศนคติที่ต่อการใช้งานได้อีกด้วย รองลงมาเป็นด้านความคาดหวังในการพยายามและ
ด้านอิทธิพลทางสังคม พบว่า อิทธิพลทางสังคมมีส่วนสำคัญในการพยายามใช้งาน เพราะคนรอบตัว
มองว่าการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมีความทันสมัยและรวดเร็ว ในกรณีที่ต้องใช้เอกสารที่ยื่นไป เช่น
การขอคัดแบบย้อนหลั ง ทำให้เห็นว่า การยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน
ส่วนในการยื่นแบบกระดาษหรือการยื่นแบบผ่านเค้าเตอร์จะใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 วัน ในการรอรับ
เอกสาร รองลงมาเป็นด้านการตอบสนอง/โต้ตอบและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กรมสรรพากรได้
เพิ่มช่องทางการติดต่อให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้เสียภาษีให้มากขึ้นทุกปี โดยยกระดับ
การให้บ ริการตอบคำถามผู้เสียภาษีใช้ AI เป็นแชทบอทที่ มี ชื่อว่าน้องอารี ช่วยพัฒ นาระบบการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวภาษีได้ทุกที่
ทุกเวลา
5.2 การอธิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่สง่ ผลต่อการตั้งใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ในครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้นำผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย
สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 คุณภาพของระบบสารสนเทศที่สง่ ผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
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สมมติฐานข้อ 1.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของระบบโครงสร้างที่
ส่งผลต่อ การตั้งใจใช้บ ริก ารยื่นแบบภาษี เงิน ได้นิ ติบุคคลผ่านอิ นเทอร์เน็ตของผู้ยื่น ภาษีในธุรกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของ
ระบบโครงสร้างส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษี
ในธุรกิ จ ภาคอุ ตสาหกรรม ทั้ งนี้เนื่องมาจากคุณ ภาพของระบบโครงสร้างของกรมสรรพากร เป็น
คุณภาพของกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศโดยสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพใช้งานได้ง่ายและมีความเหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูล ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของเมทิ นี จันทร์ก ระแจะ (2558) ที่ ศึก ษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ านโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระบบโครงสร้างไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อ 1.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพข้อมูลที่ส่งผลต่อการตั้งใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพข้อมูลไม่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริก ารยื่นแบบภาษีเงิน ได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จภาคอุตสาหกรรม ทั้ งนี้
เนื่องมาจากคุณภาพของข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความซับซ้อน เข้าใจได้ได้ยาก ต้องมีพื้นฐานความรู้
จริงเกี่ยวกั บภาษีเงินได้นิติบุคคล ถึงจะสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่า ง
ถูกต้อง ในบางครั้งคุณภาพของข้อมูลในระบบสารสนเทศที่มาจากในเว็บไซต์นำเสนอสื่อความหมาย
ยากต่ อ การเข้าใจ ผลการศึก ษาครั้ง นี้ขัด แย้ง กั บ งานวิจัยของ อาริย า ลีล ารัศมี (2558) ที่ ศึก ษา
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ใจในการซื้อสินค้าที่มีผลต่อการตั ดสินใจ
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ด้านเนื้อหามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อ 1.3 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการที่ส่งผลต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของ
การบริการไม่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุร กิ จ ภาคอุ ตสาหกรรม ทั้ ง นี้เนื่ อ งมากจาก จำนวนผู้ ใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้นทุกปี เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาของ
ระบบสารสนเทศได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือในทันทีที่ต้องการได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ ธิดา ลีลาวรกุล (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าการรับรู้คุณภาพของสินค้าและ

96
บริการและส่วนผสมการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความภักดีในการใช้
บริการห้างสรรพสินค้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อ 1.4 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ส่งผล
ต่ อ การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจาก ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือการวัดความพึงพอใจกับ
ความรู้ ข้อมูล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพการให้การบริการ การตอบสนองของผู้ใช้งานต่อ
การบริการหรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานระบบสารสนเทศ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ที่ศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า
คุณภาพของระบบสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
สมมติฐานข้อที่ 2.1 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบที่
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุ ต สาหกรรม ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า คุณ ภาพของการบริก ารเว็บ ไซต์ ด้ านการ
ตอบสนอง/การโต้ตอบส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้
ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องมากจากเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ
บุคคลมีการตอบสนองการใช้งานได้ดี สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือที่ช่วยในการ
ตอบคำถาม ปั ญ หาหรือ ข้อ สงสัยได้และมี ช่องทางสามารถติดต่อข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะได้
ผลการศึก ษาครั้งนี้ส อดคล้อ งกับ งานวิจัยของปพน เลิศชาคร (2559) ที่ ศึก ษาคุณภาพของเว็บ ไซต์
ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่าและการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสิ นค้า
ผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านคุณภาพส่วน
ติดต่อผู้ใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2.2 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัยส่งผลต่อการตั้งใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้ งนี้
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เนื่องมาจาก ด้านความปลอดภัยเป็นการบริการที่ส่งให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่มีอันตราย ความเสี่ยงหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ระบบความปลอดภัย การเก็บรักษาความลับของผู้ใช้บริการ มากกว่าการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศ ผลการศึกษานี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของปพน เลิศชาคร (2559) ที่ศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์
ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2.3 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการออกแบบที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการออกแบบไม่ส่งผลต่อการตั้งใจ
ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
เนื่องมาจาก การออกแบบรูปแบบการให้บริการมีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อน ทำให้เกิดความ
สับสนและมีการตอบโต้ที่ไม่สม่ำเสมอกัน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอาริยา ลีลารัศมี
(2558) ที่ศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ใจในการซื้อสินค้าที่มีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ าแบรนด์ เนมผ่ านเว็ บ ไซต์ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าองค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ด้านรูปแบบไม่ส่งต่อกา ร
ตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
สมมติฐานข้อที่ 3.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านลักษณะเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านลักษณะเทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการ
ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
รูป แบบการกรอกข้อ มู ล การใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุ คคลมี ความซับ ซ้อ น
มีความครบถ้วน แต่ไม่ ครอบคลุม ตามความต้องการของผู้ใช้บ ริการ ผลการศึ ก ษานี้สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของเมทิ นี จันทร์กระแจะ (2558) ที่ ศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ านโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีด้านลักษณะเทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการที่ส่งผล
ต่ อ การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ในธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการ
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ดำเนินการไม่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจากการคาดหวังจากการดำเนินการเป็นความเชื่อของผู้ใช้บริการ
ว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ให้เข้ากั บ ผู้ใช้บ ริก ารได้ ผลการศึก ษานี้ส อดคล้องกั บ งานวิจัยของ เมทิ นี จันทร์ก ระแจะ (2558)
ที่ศึก ษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีด้าน
ความหวัง ในการดำเนินการไม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการธนาคารผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3.3 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการพยายามที่ส่งผลต่ อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการ
พยายามส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจาก พฤติกรรมผู้ใช้งานที่มีความพยายามทำความเข้าใจ ศึกษา
ข้อมูลวิธีการใช้งานและทดลองใช้งานในกระบวนการเทคโนโลยี มีความพยายามที่จะเรียนรู้วิธีการยื่น
แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตและการยื่นในรูปแบบใหม่ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความ
ตั้งใจและตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ที่ ศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ านโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข อง ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับ ในเทคโนโลยีด้านความคาดหวังในการพยายามส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3.4 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่น
แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
อิทธิพลจากคนใกล้ชิดหรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเข้ามาแนะนำโดยวัดความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่
ทำให้เข้าใจว่าจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์หรือสถานภาพทางสังคมถึงความสำคัญที่จะเชื่อว่าควรใช้งาน
ระบบใหม่ๆและการยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับการแพร่หลายมากในปัจจุบัน ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก พลาบูลย์ (2558) ที่ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่าน ระบบพร้อ มเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย พบว่า การยอมรับ และการใช้
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เทคโนโลยี ด้านอิ ท ธิพ ลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บ ริก ารธุร กรรมทาง
การเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Promptly) ของรัฐบาลไทย
สมมติฐานข้อที่ 3.5 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิ จภาคอุตสาหกรรม ทั้ งนี้
เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของกรมสรรพากรจะช่วยส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานได้
เช่น สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทั นถ่วงที และลดข้อจำกัดด้านสถานที่ใน
การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยตนเอง ผลการศึก ษานี้ส อดคล้องกั บ งานวิจัยของสุกฤตา ศิริรัตน์
รุ่งเรืองและนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่ ศึกษาเงื่ อนไขการอํานวยความสะดวก อิทธิพลจากสังคม
การรับรู้ถึงประโยชน์ ความไว้วางใจขั้นต้นและทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi ของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ส มาร์ท โฟนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อิทธิพลจากสังคมส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi
ของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อ ที่ 3.6 การยอมรับ เทคโนโลยี ด้านความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้
บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุร กิจภาคอุตสาหกรรม ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความไว้วางใจส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากการสร้าง
ความภัก ดีและความสัม พั นธ์ที่ ดีในเชิง บวกระหว่างเจ้าหน้ าที่ ผู้ดูแลระบบของกรมสรรพากรกั บ
ผู้ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการที่
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วจะไม่ กลับไปยื่นแบบกระดาษแบบเดิมอีก โดยการสร้างความเชื่อมั่ น
มี ค วามน่าเชื่อ ถือ มี ทั ศนคติที่ ดี ต่อ คุณ ภาพของการบริ ก ารยื่ น แบบภาษีเ งิน ได้ ผ่านอิ นเทอร์เ น็ ต
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์ปิยา เพ็งผ่องและนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่ศึกษา
การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ การเน้นราคาประหยัด และความแปลกใหม่ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
ไว้วางใจส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ตั๋ วเครื่องบิ น ออนไลน์ ของสายการบิ น ต้ นทุ น ต่ ำของผู้บ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
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5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช้
จากการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช้ ดังนี้
5.3.1 จากการศึ ก ษาพบว่า คุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศ ด้ านคุ ณ ภาพของระบบ
โครงสร้างส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุร กิ จภาคอุ ตสาหกรรมมากที่ สุด รองลงมาคือด้านความพึง พอใจของผู้ใช้งาน ดัง นั้น การพัฒ นา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขึ้นตอนการใช้งานที่ง่าย และมีความเสถียรในการใช้
งานจะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
5.3.2 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัยส่งผลต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมมากที่สดุ รองลงมาคือด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ ดังนั้น การยื่นแบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลควรมีระบบการแจ้งเตือน ที่ถูกคุกคามจากบุคคลภายนอก ในด้านการบริการตอบสนอง/
โต้ตอบควรมีเจ้าหน้าหรือผู้ดูแลระบบมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันถ่วงที
5.3.3. การจากศึกษาพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความไว้วางใจส่งผลต่อการตั้งใจ
ใช้บ ริก ารยื่ นแบบภาษีเงินได้นิติ บุ ค คลผ่านอินเทอร์เน็ ตของผู้ยื่ นภาษี ในธุร กิ จ ภาคอุ ตสาหกรรม
มากที่ สุด รองลงมาคือด้านความคาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ตามลำดับ ดังนั้น เนื่องจากการสร้างความภักดีและความสัม พันธ์ที่ดีในเชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบของกรมสรรพากรกับผู้ใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตที่อำนวย
ความสะดวกโดยการปรับโครงสร้างให้มีความเป็นมาตรฐาน มีการประชาสัมพันธ์แนะนำถึงประโยชน์
ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคล้อยตาม เป็นการ
สร้างความมั่ นใจให้กั บ ผู้ใช้บ ริก าร โดยการสร้างความเชื่อมั่ น มี ความน่าเชื่อถือ มี ทั ศนคติที่ ดีต่ อ
คุณภาพของการบริการยื่นแบบภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะใน
การอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสำคัญสำหรับ
การวิจัยในอนาคต
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5.4.1 ผู้วิจัยควรศึกษาคุณภาพและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการ
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
5.4.3 ผู้วิจัยควรศึกษาถึงตัวแปรในด้านอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มถึงการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เช่น ด้านความแปลกใหม่ ด้านข้อ
วิตกกังวล เพื่อจะได้ทราบถึงตัวกระตุ้นของบริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
5.4.3 ผู้วิจัยควรศึกษาความต้องการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการให้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ทุกประเภทแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งกรมสรรพากรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การกำหนดการวางแผนรูปแบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคตได้
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แบบสอบถามสำหรับงานวิจัย
เรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการ
ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม”
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปประกอบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิ จ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของกรมสรรพากร ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความจริงที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิ ด
ประสิทธิผล ผลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น
6 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 3 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 ความตั้งใจใช้บริการ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : กรุณาทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) หรือเติมข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.เพศ
( ) ชาย
2.ตำแหน่ง
( ) กรรมการผู้จัดการ
( ) พนักงานบัญชี
3.ประเภทการจดทะเบียน
( ) บริษัทจำกัด

( ) หญิง

( ) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
( ) อื่น ๆ...................

( ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด

( ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
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4.ทุนการจดทะเบียน
( ) น้อยกว่า 5 ล้านบาท

( ) 5 – 10 ล้านบาท

5.ประเภทธุรกิจ
( ) ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
( ) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
( ) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
( ) ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ............

( ) มากกว่า 10 ล้านบาท

( ) ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
( ) ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว
( ) ธุรกิจวัสดุกอ่ สร้าง

6.ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 11 – 20 ปี

( ) 5 – 10 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี

7.จำนวนพนักงาน
( ) น้อยกว่า 100 คน

( ) 100 – 500 คน

8.รายได้ต่อปี
( ) น้อยกว่า 10 ล้านบาท
( ) 21 – 30 ล้านบาท

( ) 10 – 20 ล้านบาท
( ) มากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป

( ) มากกว่า 500 คนขึ้นไป

ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพระบบสารสนเทศของการบริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของ
การบริการและด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โปรดอ่านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄
ลงใน ( ) ช่องระดับความคิดเห็นกับท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
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ข้อ

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง

1.

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมี ก ารตอบสนองการใช้งานที่ สอดคล้องกั บความ
ต้องการต่อองค์กรของท่าน
2. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย
3. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน
4. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน
5. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอการแจ้งเตือนก่อนการยืนยันข้อมูล
ข้อ
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของข้อมูล
5 4 3 2 1
6.
7.

8.

ท่ านคิดว่าข้อ มู ล สารสนเทศที่ ได้ จ ากการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจง่าย
ท่ านคิดว่าข้อ มู ล สารสนเทศที่ ได้ จ ากการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามถู ก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือ
ท่ านคิดว่าข้อ มู ล สารสนเทศที่ ได้ จ ากการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามสมบู ร ณ์
ครบถ้วน
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ข้อ
9.
10.

11.

12.
ข้อ

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการ

5 4 3 2 1

เมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
เมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ท่ า นจะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้าหน้าที่/บุคลากร
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่/บุคลากรมีทักษะในการแก้ปัญหาการใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตให้กั บ
ท่านได้
ท่านมี เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญ หาของเจ้าหน้าที่ ในการใช้บ ริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 5 4 3 2 1

13. ท่านนำข้อมู ลที่ ได้รับ จากการใช้บริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของท่าน
14. ท่านรู้สึกพึงพอใจกั บประสิทธิภาพของการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
15. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิผลที่ได้จากการใช้งานของระบบการใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
16. ท่านรู้สึก พึ งพอใจกั บ คุณ ภาพของข้อมู ล ที่ได้จ ากการใช้บ ริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต

114
ตอนที3่ คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ของการบริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัย และด้านการออกแบบ
โปรดอ่ านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับ ความคิดเห็นกับท่ าน
มากที่สุดเพียง 1 ข้อ
5
หมายถึง
พอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
พอใจมาก
3
หมายถึง
พอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พอใจน้อย
1
หมายถึง
พอใจน้อยที่สุด
ข้อ

คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

17. ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตอบสนองการใช้งานของท่านได้ดี
18. ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
19. ท่านคิดว่าเว็บ ไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
เครื่องมือในการตอบคำถามข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
20. ท่านคิดว่าเว็บ ไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนในการใช้บริการและมีการ
แก้ไขปัญหาอย่างทันถ่วงที
ข้อ
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัย
5 4 3 2 1
21. ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
22. ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ

115
ข้อ

คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัย

5 4 3 2 1

23. ท่านคิดว่าเว็บไซต์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีระบบ
ป้องกันข้อมูลจากการถูกคุกคามของบุคคลภายนอก
24. ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตมีการสำรองข้อมูลของท่าน
25. ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ข้อ
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ ด้านการออกแบบ
5 4 3 2 1
26. ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีการเชื่อมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
ไม่ซับซ้อน
27. ท่ านคิ ด ว่า เว็บ ไซต์ มี ก ารจั ด เรีย งลำดั บ ข้ อ มู ล การยื่ น แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ดี
28. ท่ านคิ ด ว่ าเว็บ ไซต์ ส ามารถกลั บ มายั ง หน้ าเดิ ม และไปยั ง หน้ าที่
ต้องการได้โดยไม่เกิ ดความสับสนและมี การโต้ตอบอย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่องกัน
29. ท่านคิดว่าเว็บไซต์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วในการแสดงภาพ อักษรและข้อมูลต่าง ๆ
ละพร้อมใช้งานตลอดเวลา
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ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
การยอมรับ เทคโนโลยี ของการบริก ารยื่น แบบภาษี เงิน ได้นิ ติ บุ ค คลผ่ านอิ นเทอร์เน็ ต ของธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านลักษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ด้านการ
คาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความไว้วางใจ โปรด
อ่านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความคิดเห็นกับท่านมากที่สุด
เพียง 1 ข้อ
5
หมายถึง
พอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
พอใจมาก
3
หมายถึง
พอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พอใจน้อย
1
หมายถึง
พอใจน้อยที่สุด
ข้อ

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านลักษณะเทคโนโลยี

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

30. ท่ านคิ ด ว่า รูป แบบการกรอกข้ อ มู ล การใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดง
รายการภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ องค์ ก รธุร กิ จ
ของท่าน
31. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ความครบถ้วน ครอบคลุมตามความต้องการของธุรกิจ
ข้อ
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ
5 4 3 2 1
32. ท่ านคาดหวั ง ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
นิติบุคคลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ของท่าน
33. ท่ านคาดหวั ง ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
นิติ บุ คคลจะช่วยให้ ในการทำธุร กรรมในการชำระภาษี ของท่ า น
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของท่าน
34. ท่ านคาดหวั ง ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิน ได้
นิติบุคคลจะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

117
ข้อ

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการคาดหวังในการพยายาม

5 4 3 2 1

35. ท่านพยายามที่จะเรียนรู้การใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคล
36. ท่านคาดหวังว่าท่านจะสามารถใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วในครั้งต่อไป
37. ท่านคาดหวังว่ามี ความง่ายในการเรียนรู้ก ารบริก ารยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งต่อไป
38. ท่านคิดว่าจะพยายามทดลองใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลหากมีการปรับรูปแบบใหม่
ข้อ
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านอิทธิพลสังคม
5 4 3 2 1
39. ท่านรู้สึกว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
แพร่หลายในปัจจุบันมีผลต่อการเลือกใช้บริการของท่าน
40. ท่านคิดว่าธุรกิจอื่นมีอิทธิพลต่อการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน
41. ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ บุคคลากรกรมสรรพากรที่เข้ามาแนะนำการใช้
บริการมีส่วนทำให้ท่านเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
42. ท่านคิดว่าชื่อเสียงของกรมสรรพากรมีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน
ข้อ
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5 4 3 2 1
43. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านมี
44. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของท่าน ทำให้ท่านสามารถทำการยื่นแบบได้ทันที
45. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ท่านลดข้อจำกัดด้านสถานที่ในการยื่นภาษี
ด้วยตนเอง

118
ข้อ

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความไว้วางใจ

5 4 3 2 1

46. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วจะไม่กลับไปใช้การยื่นแบบแบบเดิม
47. ท่านมีทั ศนคติที่ดีในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
48. ท่ านมี ความเชื่อ มั่ นในคุณ ภาพและความน่าเชื่อถือของบริก ารยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
49. ท่านจะแนะนำผู้อื่นให้ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ
บุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 5 การตั้งใจใช้บริการ
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม โปรดอ่านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความ
คิดเห็นกับท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
5
หมายถึง
พอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
พอใจมาก
3
หมายถึง
พอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พอใจน้อย
1
หมายถึง
พอใจน้อยที่สุด
ข้อ
การตั้งใจใช้บริการ
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
50. ท่านเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตอย่างเต็มใจ
51. ท่ า นใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตแล้ว ท่ านตั้งใจที่ จ ะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ประเภทอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
52. ท่ านจะใช้บ ริก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้นิ ติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ

119
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

***ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม***

120

ภาคผนวก ข
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธี IOC
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ร่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC)
เรื่อง “แบบสัม ภาษณ์ ส ำหรับ ผู้เชี่ ย วชาญที่ เกี่ย วข้ อ งเพื่อ ศึกษาเรื่องการยอมรับ
เทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของ ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม”
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้อยู่ขั้นตอนการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบ
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
2. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มุ่ งตรวจสอบ เพื่ อหาค่าความเที่ ยงตรง (Validity) โดยการ
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ของแบบสอบถาม
และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 6 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 3 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 ความตั้งใจใช้บริการ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
4. ขอความกรุณาผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่านผู้เชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาร่างแบบสอบถามว่ามี
ความสอดคล้องกับตัวแปรของการวิจัยเรื่องนี้ห รือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อคำถามในระบบ
IOC โดยการทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องว่าง
เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC
1) ให้ 1 คะแนน เมื่อมั่นใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา
2) ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา
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3) ให้ -1 คะแนน เมื่ อ แน่ ใ จว่ า ข้ อ นั้ น มี เ นื้ อ หาไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว แปรและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
5. ผู้ วิ จั ย ขอความกรุ ณ าท่ า นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญ ให้ ข้ อ เสนอแนะหรื อ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการเขียนขอเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนั้น ๆ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้
นางสาวปฐมาภรณ์ บำรุงผล
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : กรุณาทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
คำชี้แจงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ข้อ
ข้อคำถาม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ
1
0
-1
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ตำแหน่ง
( ) กรรมการผู้จัดการ
( ) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
( ) พนักงานบัญชี
( ) อื่น ๆ...................
3. ประเภทการจดทะเบียน
( ) บริษัทจำกัด
( ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
( ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
4. ทุนการจดทะเบียน
( ) น้อยกว่า 5 ล้านบาท
( ) 5 – 10 ล้านบาท
( ) มากกว่า 10 ล้านบาท
5. ประเภทธุรกิจ
( ) ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
( ) ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
( ) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
( ) ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว
( ) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
( ) ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
( ) ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ............
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ข้อ

ข้อคำถาม

6. ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 5 – 10 ปี
( ) 11 – 20 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี
7. จำนวนพนักงาน
( ) น้อยกว่า 100 คน
( ) 100 – 500 คน
( ) มากกว่า 500 คนขึ้นไป
8. รายได้ต่อปี
( ) น้อยกว่า 10 ล้านบาท
( ) 10 – 20 ล้านบาท
( ) 21 – 30 ล้านบาท
( ) มากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพระบบสารสนเทศของการบริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของ
การบริ ก ารและด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง าน โปรดอ่ า นและพิ จ ารณาตอบคำถาม โดยทำ
เครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความคิดเห็นกับท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
คำชี้ แจงสำหรับ ผู้เชี่ ย วชาญ : โปรดพิจ ารณาว่าข้อความเกี่ยวกับ คุณ ภาพของระบบสารสนเทศ
สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่จะวัดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อ
ข้อคำถาม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ
1
0
-1
ด้ า นคุ ณ ภาพระบบโครงสร้ า ง หมายถึ ง
คุณ ภาพของกระบวนการทำงานของระบบ
ส ารส น เท ศ โด ย ส าม ารถ เข้ าถึ งระ บ บ
สารสนเทศได้อย่ า งมี ป ระสิทธิภ าพ ใช้ งาน
ง่ายและเหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูล
1. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เงิน ได้นิ ติบุ ค คลผ่านอิ น เทอร์เน็ ตมี ก าร
ตอบสนองการใช้ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการต่อองค์กรของท่าน
2. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอน
การใช้งานที่ง่าย
3. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีระบบ
ขั้นตอนที่ชัดเจน
4. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เงิน ได้นิ ติบุ ค คลผ่านอิ น เทอร์เน็ ตมี ก าร
นำเสนอรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน
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ข้อ

ข้อคำถาม

5.

ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เงิน ได้นิ ติบุ ค คลผ่านอิ น เทอร์เน็ ตมี ก าร
นำเสนอการแจ้งเตือนก่อนการยืนยันข้อมูล
ด้า นคุณ ภาพของข้ อมู ล หมายถึง คุณ ภาพ
ของข้อมูลสารสนเทศต้องมาจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและมี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ โดยข้ อ มู ล สารสนเทศที่
นำเสนอสื่อความหมายง่ายต่อการเข้าใจ
ท่ า นคิ ด ว่าข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ได้ จ ากการใช้
บริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจง่าย
ท่ า นคิ ด ว่าข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ได้ จ ากการใช้
บริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามถู ก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือ
ท่ า นคิ ด ว่าข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ได้ จ ากการใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ด้ า นคุ ณ ภาพของการบริ ก าร หมายถึ ง
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบมีความน่า เชื่อถือได้ใน
การแก้ไขปัญหาทางด้านระบบงาน เอาใจใส่
เต็ม ใจช่ วยเหลือและมี ความมั่นใจในทักษะ
การทำงานของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบ มี
ความสามารถในการแก้ ไ ขระบบได้ ต าม
ระยะเวลาที่กำหนดหรือในทันทีที่ต้องการ
เมื่ อ ท่ านพบปั ญ หาในการใช้ บ ริก ารยื่ นแบบ
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ คคลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันที

6.

7.

8.

9.

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ
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10. เมื่ อ ท่ านพบปั ญ หาในการใช้ บ ริก ารยื่ นแบบ
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ คคลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่/บุคลากร
11. ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ /บุคลากรมี ทัก ษะในการ
แก้ปัญหาการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้นิ ติบุ คคลผ่านอิ น เทอร์เน็ ตให้ กั บ
ท่านได้
12. ท่านมีเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่
ในการใช้บ ริก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ด้า นความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งาน หมายถึ ง
การวั ด ความพึ ง พอใจกั บ ความรู้ ข้ อ มู ล
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ลและคุณ ภาพการ
ให้บริการ หรือการตอบสนองของผู้ใช้งานต่อ
ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานระบบสารสนเทศ
13. ท่านนำข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ คคลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของท่าน
14. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิภาพของการใช้
บริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
15. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิผลที่ได้จากการ
ใช้งานของระบบการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
16. ท่ านรู้สึก พึ งพอใจกั บ คุณ ภาพของข้อมู ล ที่ ได้
จากการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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ตอนที3่ คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ของการบริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัย และด้านการออกแบบ
โปรดอ่ านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับ ความคิดเห็นกับท่ าน
มากที่สุดเพียง 1 ข้อ
คำชี้แจงสำหรับ ผู้เชี่ย วชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับคุณภาพของการบริก ารเว็บไซต์
สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่จะวัดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อ
ข้อคำถาม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ
1
0
-1
ด้านการตอบสนอง/การโต้ตอบ หมายถึง
การที่ องค์ ก รหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบ บ
สามารถพู ด คุ ย และตอบคำถามของ
ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
17. ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ก ารยื่ น แบบ แสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลตอบสนองการ
ใช้งานของท่านได้ดี
18. ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ก ารยื่ น แบบ แสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
19. ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ก ารยื่ น แบบ แสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีเครื่องมือใน
การตอบคำถามข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
20. ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ก ารยื่ น แบบ แส ดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีช่องทางการ
รับ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในการใช้
บริการและมีการแก้ไขปัญหาอย่างทันถ่วงที
ด้านความปลอดภัย หมายถึง การบริการ
ที่ส่ งให้ กั บ ผู้ ใช้ งานไม่ มี อั นตราย ความ
เสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ
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21. ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอิ นเทอร์เน็ตของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
22. ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ก ารยื่ น แบบ แสดง
รายการภาษี เงิน ได้ นิ ติบุ ค คลได้ รับ ความ
ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
23. ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์ ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีระบบป้องกันข้อมู ล
จากการถูกคุกคามของบุคคลภายนอก
24. ท่านคิดว่าข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี
การสำรองข้อมูลของท่าน
25. ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ก ารยื่ น แบบ แสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
ด้านการออกแบบ หมายถึง การออกแบบ
รูปแบบการบริการให้มีความสวยงามน่า
ใช้ งาน และป รั บ แต่ งการบ ริ ก ารให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
26. ท่ านคิดว่าเว็บ ไซต์มี ก ารเชื่อ มโยงที่ เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน
27. ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีการจัดเรียงลำดับข้อมูล
การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลที่ดี
28. ท่านคิดว่าเว็บไซต์สามารถกลับ มายังหน้า
เดิมและไปยัง หน้าที่ ต้อ งการได้โดยไม่เกิ ด
ความ สั บ สน แล ะมี ก ารโต้ ตอ บ อ ย่ า ง
สม่ำเสมอต่อเนื่องกัน

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
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ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

29. ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ก ารยื่ น แบบ แสดง
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อิ น เทอร์เ น็ต มี ค วามรวดเร็วในการแสดง
ภาพ อักษรและข้อมูลต่าง ๆ และพร้อมใช้
งานตลอดเวลา
ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
การยอมรับ เทคโนโลยี ของการบริก ารยื่น แบบภาษี เงิน ได้นิ ติ บุ ค คลผ่ านอิ นเทอร์เน็ ต ของธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านลักษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ด้านการ
คาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความไว้วางใจ โปรด
อ่านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความคิดเห็นกับท่านมากที่สุด
เพียง 1 ข้อ
คำชี้แจงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
ตัวแปรและวัตถุป ระสงค์ที่ จะวั ดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ ตรงกับ ระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อ
ข้อคำถาม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ
1
0
-1
ด้านลักษณะเทคโนโลยี หมายถึง รูปแบบ
และลักษณะของเทคโนโลยีที่นำเสนอให้
ผู้ใช้งาน โดยมีรูปแบบและลักษณะที่ตรง
กับ ความต้องการของผู้ใช้ บ ริการและมี
ความเหมาะสมกับระบบสารสนเทศ
30. ท่านคิดว่ารูปแบบการกรอกข้อมูล การใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ
บุค คลมี ความสอดคล้ อ งกั บ องค์ ก รธุร กิ จ
ของท่าน
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31. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง
รายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลมี ความ
ครบถ้วน ครอบคลุมตามความต้องการของ
ธุรกิจ
ด้ า นความคาดหวั ง ในการดำเนิ น การ
หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่าช่วยเรื่อง
การเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการใช้ งานให้ กั บ
ผู้ใช้บริการได้
32. ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เงิน ได้นิ ติ บุค คลจะช่ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีของท่าน
33. ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะช่วยให้ใน
การทำธุรกรรมในการชำระภาษีของท่ าน
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของท่าน
34. ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะช่วยอำนวย
ความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี
ความพยายามในการใช้ งาน หมายถึ ง
การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานและมี
ความเข้ า ใจง่ า ยและไม่ ต้ อ งใช้ ค วาม
พยายามอะไรมาก
35. ท่านพยายามที่ จะเรียนรู้ก ารใช้บริก ารยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
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36. ท่านคาดหวังว่าท่านจะสามารถใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในครั้งต่อไป
37. ท่ านคาดหวังว่ามี ค วามง่ายในการเรียนรู้
การบริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลครั้งต่อไป
38. ท่านคิดว่าจะพยายามทดลองใช้บริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหาก
มีการปรับรูปแบบใหม่
อิทธิพลของสังคม หมายถึง อิทธิพลจาก
คนใกล้ชิ ดโดยวัดความเข้ าใจของแต่ล ะ
บุคคลที่ทำให้เข้าใจว่าช่วยเพิ่มภาพลักษณ์
หรื อ สภาพทางสั ง คมถึ ง ความสำคั ญ ที่
จะเชื่อว่าควรใช้งานระบบใหม่ๆ
39. ท่ า นรู้ สึ ก ว่ าการใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแพร่หลายใน
ปัจจุบันมีผลต่อการเลือกใช้บริการของท่าน
40. ท่ า นคิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ อื่ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้
บริก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้
นิติบุคคลของท่าน
41. ท่ านคิดว่าเจ้าหน้าที่ บุ คลากรกรมสรรพากร
ที่เข้ามาแนะนำการใช้บ ริก ารมีส่วนทำให้
ท่านเลือกใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
42. ท่านคิดว่าชื่อเสียงของกรมสรรพากรมีผ ล
ต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบ แสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
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ด้ า นสิ่ ง อำนวยความสะดวก หมายถึ ง
ความเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่องค์กรมี
จะช่วยส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวก
ให้เกิดการใช้งานได้
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อิ น เทอร์เน็ ต สามารถทำได้ ด้วยอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ท่านมี
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตของท่ าน ทำให้ท่ านสามารถ
ทำการยื่นแบบได้ทันที
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อิ น เทอร์เน็ ต ทำให้ท่ านลดข้ อจำกั ดด้ าน
สถานที่ในการยื่นภาษีด้วยตนเอง
ด้านความไว้วางใจ หมายถึง การสร้า ง
ความภักดีและความสัม พันธ์ในเชิ งบวก
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ ในการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยจะ
เน้ น ด้ า นลั ก ษณะบุ ค คล เช่ น อุ ป นิ สั ย
ทัศนคติและแรงจูงใจ
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อิ น เทอร์เ น็ ต แล้ วจะไม่ ก ลั บ ไปใช้ก ารยื่ น
แบบแบบเดิม
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47. ท่านมีทั ศนคติที่ดีในการใช้บริก ารยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
48. ท่ านมี ความเชื่อ มั่ น ในคุณ ภาพและความ
น่าเชื่อถือของบริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
49. ท่ านจะแนะนำผู้ อื่ น ให้ ใช้บ ริก ารยื่ นแบบ
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 5 การตั้งใจใช้บริการ
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ยื่ น ภาษี ใ นธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม โปรดอ่านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความ
คิดเห็นกับท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
คำชี้แจงสำหรับ ผู้เชี่ย วชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับการตั้งใจใช้บริการสอดคล้องกั บ
ตัวแปรและวัตถุป ระสงค์ที่ จะวัดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ ตรงกับ ระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อ
ข้อคำถาม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ
1
0
-1
การตั้งใจใช้ บ ริก าร หมายถึ ง ความพร้อ ม
หรือความเป็นไปได้ของบุคคลโดยแสดงออก
ทางด้ า นพฤติ ก รรมการตั้ งใจใช้ ใ นการใช้
บริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
50. ท่านเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มใจ
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ข้อ

ข้อคำถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

51. ท่านใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ท่านตั้งใจที่จะ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ
ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
52. ท่านจะใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ลงชื่อ
(

)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ร่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC)
เรื่อง “แบบสัม ภาษณ์ ส ำหรับ ผู้เชี่ ย วชาญที่ เกี่ย วข้ อ งเพื่อ ศึกษาเรื่องการยอมรับ
เทคโนโลยีและคุณภาพระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของ ผู้ยื่นภาษีในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม”
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้อยู่ขั้นตอนการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพระบบ
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ยื่นภาษีใน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
2. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มุ่ งตรวจสอบ เพื่ อหาค่าความเที่ ยงตรง (Validity) โดยการ
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ของแบบสอบถาม
และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 6 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 3 คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 ความตั้งใจใช้บริการ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
4. ขอความกรุณาผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่านผู้เชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาร่างแบบสอบถามว่ามี
ความสอดคล้องกับตัวแปรของการวิ จัยเรื่องนี้หรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อคำถามในระบบ
IOC โดยการทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องว่าง
เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC
1) ให้ 1 คะแนน เมื่อมั่นใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษา
2) ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา
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3) ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา
5. ผู้ วิ จั ย ขอความกรุ ณ าท่ า นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญ ให้ ข้ อ เสนอแนะหรื อ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการเขียนขอเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนั้น ๆ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

นางสาวปฐมาภรณ์ บำรุงผล
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : กรุณาทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) หรือเติมข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริง
คำชี้แจงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ข้อ

ข้อคำถาม

1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ตำแหน่ง
( ) กรรมการผู้จัดการ
( ) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
( ) พนักงานบัญชี
( ) อื่น ๆ...................
3. ประเภทการจดทะเบียน
( ) บริษัทจำกัด
( ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
( ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
4. ทุนการจดทะเบียน
( ) น้อยกว่า 5 ล้านบาท
( ) 5 – 10 ล้านบาท
( ) มากกว่า 10 ล้านบาท

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3
1
1
1

IOC

ความหมาย

1.00

ผ่าน

0

1

1

0.67

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน
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ข้อ

ข้อคำถาม

5. ประเภทธุรกิจ
( ) ธุร กิ จ เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
อุปกรณ์
( ) ธุ ร กิ จ บริก ารทางการแพทย์ และ
ความงาม
( ) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
( ) ธุ รกิ จ เกี่ ย วกั บ ท างด้ าน ก า ร
ท่องเที่ยว
( ) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
( ) ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
( ) ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ............
6. ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 5 – 10 ปี
( ) 11 – 20 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี
7. จำนวนพนักงาน
( ) น้อยกว่า 100 คน
( ) 100 – 500 คน
( ) มากกว่า 500 คนขึ้นไป
8. รายได้ต่อปี
( ) น้อยกว่า 10 ล้านบาท
( ) 10 – 20 ล้านบาท
( ) 21 – 30 ล้านบาท
( ) มากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่ 2 ท่านที่3
1
1
1

IOC

ความหมาย

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

140
ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพระบบสารสนเทศของการบริก ารยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของ
การบริ ก ารและด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง าน โปรดอ่ า นและพิ จ ารณาตอบคำถาม โดยทำ
เครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความคิดเห็นกับท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
คำชี้ แจงสำหรับ ผู้เชี่ ย วชาญ : โปรดพิจ ารณาว่าข้อความเกี่ยวกับ คุณ ภาพของระบบสารสนเทศ
สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่จะวัดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
ข้อคำถาม
IOC ความหมาย
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3
ด้า นคุณ ภาพระบบโครงสร้า ง หมายถึ ง
คุ ณ ภาพของกระบวนการทำงานของ
ระบบสารสนเทศโดยสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งาน
ง่ายและเหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูล
1. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง 0
1
1 0.67
ผ่าน
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
มีการตอบสนองการใช้งานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการต่อองค์กรของท่าน
2. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง 1
1
1 1.00
ผ่าน
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย
3. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง 1
1
1 1.00
ผ่าน
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน
4. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง 1
1
1 1.00
ผ่าน
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมี
การนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน
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ข้อ
5.

6.

7.

8.

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
IOC ความหมาย
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดง 1
1
1 1.00
ผ่าน
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อิ นเทอร์เน็ตมี ก ารนำเสนอการแจ้งเตือ น
ก่อนการยืนยันข้อมูล
ด้ าน คุ ณ ภ าพ ข องข้ อมู ล ห ม าย ถึ ง
คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศต้องมาจาก
แห ล่ งข้ อมู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ค รบ ถ้ ว น
สมบู รณ์ ถู ก ต้ อ งและมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
โดยข้ อ มู ล สารสน เทศที่ นำเสน อสื่ อ
ความหมายง่ายต่อการเข้าใจ
ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้ 0
1
1 0.67
ผ่าน
บริก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจง่าย
ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้ 1
1
1 1.00
ผ่าน
บริก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการใช้ 1
1
1 1.00
ผ่าน
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ด้า นคุ ณ ภาพของการบริก าร หมายถึ ง
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบมีความน่าเชื่อถือได้
ในการแก้ไ ขปั ญ หาทางด้ า นระบบงาน
เอาใจใส่ เ ต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ และมี ค วาม
มั่นใจในทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ มีความสามารถในการแก้ไข
ระบบได้ ต ามระยะเวลาที่ ก ำหนดหรื อ
ในทันทีที่ต้องการ
ข้อคำถาม
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ข้อ
9.

10.

11.

12.

13.

14.

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
IOC ความหมาย
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
เมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบ 0
1
1 0.67
ผ่าน
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อิ น เทอร์เ น็ ต ท่ านจะได้รั บ การแจ้ ง เตื อ น
ทันที
เมื่อท่านพบปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบ 1
1
1 1.00
ผ่าน
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตท่ านจะได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ท่ านคิดว่าเจ้าหน้าที่ /บุคลากรมี ทั ก ษะใน 1
1
1 1.00
ผ่าน
การแก้ปัญ หาการใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดง
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตให้กับท่านได้
ท่ า นมี เ ชื่ อ มั่ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาของ 1
1
1 1.00
ผ่าน
เจ้าหน้ าที่ ในการใช้บ ริก ารยื่ นแบบแสดง
ร า ย ก า ร ภ า ษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน หมายถึง
การวัดความพึงพอใจกับ ความรู้ ข้ อมู ล
ประสิทธิภาพ ประสิท ธิผ ลและคุณ ภาพ
การให้ บ ริก าร หรือ การตอบสนองของ
ผู้ ใช้ ง านต่ อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศ
ท่านนำข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการยื่นแบบ 1
0
1 0.67
ผ่าน
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ คคลผ่ าน
อินเทอร์เน็ตไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของท่าน
ท่านรู้สึกพึงพอใจกับประสิทธิภาพของการ 1
1
1 1.00
ผ่าน
ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ข้อคำถาม
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ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
IOC ความหมาย
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
15. ท่านรู้สึกพึ งพอใจกับ ประสิท ธิผลที่ ได้จาก 1
0
1 0.67
ผ่าน
การใช้งานของระบบการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
16. ท่านรู้สึก พึงพอใจกั บคุณภาพของข้อมู ลที่ 1
1
1 1.00
ผ่าน
ได้จากการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ข้อ

ข้อคำถาม

ตอนที3่ คุณภาพของการบริการเว็บไซต์
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของการบริการเว็บไซต์ของการบริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตของธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านการตอบสนอง/โต้ตอบ ด้านความปลอดภัย และด้านการออกแบบ
โปรดอ่ านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับ ความคิดเห็นกับท่ าน
มากที่สุดเพียง 1 ข้อ
คำชี้แจงสำหรับ ผู้เชี่ย วชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับคุณภาพของการบริก ารเว็บไซต์
สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่จะวัดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
ข้อคำถาม
IOC ความหมาย
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
ด้ า นการตอบสนอง/การโต้ ต อบ
ห ม า ย ถึ ง ก า ร ที่ อ งค์ ก ร ห รื อ ผู้
ให้บ ริการระบบสามารถพู ดคุย และ
ตอบคำถามของผู้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
17. ท่ านคิ ดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่น แบบแสดง 1
1
1
1.00
ผ่าน
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลตอบสนอง
การใช้งานของท่านได้ดี
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ข้อ
18.

19.

20.

21.

22.

23.

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
ท่ านคิ ดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่น แบบแสดง 1
0
1
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ท่ านคิ ดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่น แบบแสดง 1
1
1
ราย ก าร ภ าษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล มี
เครื่อ งมื อในการตอบคำถามข้อสงสัย
ได้อย่างรวดเร็ว
ท่ านคิ ดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่น แบบแสดง 1
1
1
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีช่องทาง
การรับ ข้อ เสนอแนะ ข้อ ร้อ งเรีย นใน
การใช้บ ริก ารและมี ก ารแก้ ไขปั ญ หา
อย่างทันถ่วงที
ด้า นความปลอดภั ย หมายถึ ง การ
บ ริ ก ารที่ ส่ งให้ กั บ ผู้ ใช้ งาน ไม่ มี
อันตราย ความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ
ท่ า นคิ ด ว่ า ข้ อ มู ล การยื่ น แบบแสดง 1
1
1
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อิ น เทอร์เน็ ต ของท่ านจะถู ก เก็ บ เป็ น
ความลับ
ท่ านคิ ดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่น แบบแสดง 1
1
1
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลได้ รั บ
ความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
ท่ า น คิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ ยื่ น แบ บ แสด ง 1
1
1
รายการภาษีเงินได้นิติบุ คคลมี ร ะบบ
ป้อ งกั นข้อ มูล จากการถูก คุก คามของ
บุคคลภายนอก
ข้อคำถาม

IOC

ความหมาย

0.67

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน
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ข้อ
24.

25.

26.

27.

28.

29.

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
ท่ า นคิ ด ว่ า ข้ อ มู ล การยื่ น แบบแสดง 1
1
1
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทาง
อิ น เท อ ร์ เ น็ ต มี ก ารส ำรอ งข้ อมู ล
ของท่าน
ท่ านคิ ดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่น แบบแสดง 1
1
1
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมใช้
งานตลอดเวลา
ด้ า นการออกแบบ หมายถึ ง การ
ออกแบบรู ป แบบการบริ ก ารให้ มี
ความสวยงามน่าใช้งานและปรับแต่ง
การบริ ก ารให้ เ หมาะสมกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
ท่ า นคิ ด ว่ า เว็บ ไซต์ มี ก ารเชื่ อ มโยงที่
1
1
1
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ไม่ซับซ้อน
ท่านคิดว่าเว็บ ไซต์มีการจัดเรียงลำดับ 1
1
1
ข้อ มูล การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ดี
ท่านคิดว่าเว็บ ไซต์ส ามารถกลับ มายัง 1
1
1
หน้ าเดิม และไปยัง หน้ าที่ ต้อ งการได้
โดยไม่ เ กิ ด ความสั บ สนและมี ก าร
โต้ตอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน
ท่ านคิ ดว่าเว็บ ไซต์ก ารยื่น แบบแสดง 1
1
1
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามรวดเร็ ว ในการ
แสดงภาพ อั ก ษรและข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ข้อคำถาม

IOC

ความหมาย

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน
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ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
การยอมรับ เทคโนโลยี ของการบริก ารยื่น แบบภาษี เงิน ได้นิ ติ บุ ค คลผ่ านอิ นเทอร์เน็ ต ของธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยด้านลักษณะเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ ด้านการ
คาดหวังในการพยายาม ด้านอิทธิพลสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความไว้วางใจ โปรด
อ่านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความคิดเห็นกับท่านมากที่สุด
เพียง 1 ข้อ
คำชี้แจงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
ตัวแปรและวัตถุป ระสงค์ที่ จะวั ดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ ตรงกับ ระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อ

ข้อคำถาม

ด้ า นลั ก ษณะเทคโนโลยี หมายถึ ง
รูปแบบและลักษณะของเทคโนโลยีที่
นำเสนอให้ ผู้ ใช้ งาน โดยมี รู ป แบบ
และลักษณะที่ตรงกับ ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและมีความเหมาะสม
กับระบบสารสนเทศ
30. ท่านคิดว่ารูปแบบการกรอกข้อมูลการ
ใช้บ ริก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลมีความสอดคล้องกั บ
องค์กรธุรกิจของท่าน
31. ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เงินได้นิ ติบุ ค คลมี ความ
ครบถ้วน ครอบคลุมตามความต้องการ
ของธุรกิจ

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3

IOC

ความหมาย

1

1

1

1.00

ผ่าน

0

1

1

0.67

ผ่าน
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ข้อ

32.

33.

34.

35.
36.

ข้อคำถาม
ด้านความคาดหวังในการดำเนินการ
หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่าช่วย
เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ให้กับผู้ใช้บริการได้
ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะ
ช่วยเพิ่ ม ประสิท ธิภาพในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีของท่าน
ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะ
ช่วยให้ในการทำธุรกรรมในการชำระ
ภาษี ข องท่ า นสะดวกรวดเร็ ว และ
ประหยัดเวลาของท่าน
ท่านคาดหวังว่าการใช้บริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะ
ช่ ว ยอำนวยความสะดวกในการยื่ น
แบบแสดงรายการภาษี
ค ว า ม พ ย า ย า ม ใน ก า ร ใช้ งา น
หมายถึ ง การรับ รู้ถึงความง่า ยของ
การใช้งานและมีความเข้าใจง่ายและ
ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมาก
ท่านพยายามที่จะเรียนรู้การใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ท่ า นคาดหวั ง ว่ า ท่ า นจะสามารถใช้
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วใน
ครั้งต่อไป

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3

IOC

ความหมาย

1

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

0

1

1

0.67

ผ่าน
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ข้อ
37.

38.

39.

40.

41.

42.

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
ท่ า นคาดหวั ง ว่ า มี ค วามง่ า ยในการ 0
1
1
เรี ย น รู้ ก ารบ ริ ก ารยื่ น แบ บ แสด ง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งต่อไป
ท่านคิดว่าจะพยายามทดลองใช้บริการ 1
1
1
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ
บุคคลหากมีการปรับรูปแบบใหม่
อิทธิพลของสังคม หมายถึง อิทธิพล
จากคนใกล้ ชิ ด โดยวั ด ความเข้ า ใจ
ของแต่ละบุคคลที่ทำให้เข้าใจว่าช่วย
เพิ่มภาพลักษณ์หรือสภาพทางสังคม
ถึงความสำคัญที่จะเชื่อว่าควรใช้งาน
ระบบใหม่ๆ
ท่านรู้สึกว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง 1
1
1
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแพร่หลาย
ในปัจจุบันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ของท่าน
ท่านคิดว่าธุรกิจอื่นมีอิทธิพลต่อการใช้ 1
1
1
บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของท่าน
ท่ าน คิ ดว่ า เจ้ าห น้ าที่ บุ คคล าก ร 1
1
1
กรมสรรพากรที่ เข้ามาแนะนำการใช้
บริการมีส่วนทำให้ท่านเลือกใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ
บุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
ท่านคิดว่าชื่อเสียงของกรมสรรพากรมี 1
1
1
ผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่าน
ข้อคำถาม

IOC

ความหมาย

0.67

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน
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ข้อ

43.

44.

45.

46.

ข้อคำถาม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง
ความเชื่ อ ว่ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
องค์กรมี จะช่วยส่งเสริมหรืออำนวย
ความสะดวกให้เกิดการใช้งานได้
ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อิ น เท อร์ เ น็ ต ส ามารถท ำได้ ด้ ว ย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านมี
ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของท่ า น ทำให้ ท่ า น
สามารถทำการยื่นแบบได้ทันที
ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อิ น เทอร์ เน็ ต ทำให้ ท่ านลดข้อจำกั ด
ด้านสถานที่ในการยื่นภาษีด้วยตนเอง
ด้ า นความไว้ว างใจ หมายถึ ง การ
สร้างความภักดีและความสัมพันธ์ใน
เชิ ง บ วกระหว่ า งผู้ ใ ห้ บริ ก ารกั บ
ผู้ใช้บ ริการ ในการสร้า งความมั่นใจ
ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยจะเน้ น ด้ า น
ลักษณะบุคคล เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ
และแรงจูงใจ
ท่านคิดว่าการใช้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
อินเทอร์เน็ตแล้วจะไม่ ก ลับ ไปใช้ก าร
ยื่นแบบแบบเดิม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3

IOC

ความหมาย

1

1

1

1.00

ผ่าน

0

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

1

1

1

1.00

ผ่าน

150
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
47. ท่านมี ทัศนคติที่ดีในการใช้บ ริการยื่น 1
0
1
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ต
48. ท่ า นมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพและ 1
1
1
ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของบริ ก ารยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ต
49. ท่ านจะแนะนำผู้ อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารยื่ น 1
1
1
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านอินเทอร์เน็ต
ข้อ

ข้อคำถาม

IOC

ความหมาย

0.67

ผ่าน

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

ตอนที่ 5 การตั้งใจใช้บริการ
คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มีความต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
การตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารของการบริ ก ารยื่ น แบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม โปรดอ่านและพิจารณาตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) ช่องระดับความ
คิดเห็นกับท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
คำชี้แจงสำหรับ ผู้เชี่ย วชาญ : โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับการตั้งใจใช้บริการสอดคล้องกั บ
ตัวแปรและวัตถุป ระสงค์ที่ จะวัดหรือไม่ โปรดตอบโดยทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ ตรงกับ ระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
ข้อคำถาม
IOC ความหมาย
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
การตั้งใจใช้บริการ หมายถึง ความพร้อม
หรื อ ความเป็ นไป ได้ ข องบุ คค ลโด ย
แสดงออกทางด้านพฤติกรรมการตั้งใจใช้
ในการใช้ บ ริก ารยื่ น แบบภาษี เงินได้นิ ติ
บุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต
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ข้อ
50.

51.

52.

รวม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
IOC ความหมาย
ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3
ท่านเลือกใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการ 1
1
1
1.00
ผ่าน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง
เต็มใจ
ท่ านใช้บ ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 1
1
1
1.00
ผ่าน
เงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ท่าน
ตั้งใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ประเภทอื่น ๆผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
ท่านจะใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 1
1
1
1.00
ผ่าน
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น
ประจำ
52
56
60 0.93
ผ่าน
ข้อคำถาม
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ประวัต ิผ ู้เ ข ีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวปฐมาภรณ์ บำรุงผล
13 กันยายน 2537
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2559 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2561 ศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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