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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร และเพือ่ศึกษาความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 269 คน โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือ   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย             
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทยีบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test                  
และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตคิวามแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบถึงความแตกต่าง            
จะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยการใช้วธิีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนัก 
การคลัง กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และช่องทางในการยื่นแบบฯ ต่างกัน   
ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตา่งกัน และปัจจยัส่วนบุคคลของที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้   
บุคคลธรรมดาไม่ตา่งกัน 
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คำสำคัญ : ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were study the understanding the personal income 
tax of civil servants and permanent employees of the Finance Department, Bangkok 
Metropolitan Administrator and study the understanding the personal income tax of civil 
servants and permanent employees of the Finance Department, Bangkok Metropolitan 
Administrator Classified by personal factors. The sample group in this research was Civil 
servants and permanent employees under the Office of the Finance Department, Bangkok 
Metropolitan Administrator 269 persons using questionnaires as a tool for collecting data. 
The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypothesis was tested using t-test statistics and One-way ANOVA statistics. If 
differences were found, they would lead to individual comparisons using LSD. 
 The results testing of hypothesis found that civil servants and permanent 
employees under Department of Finance in Bangkok refer to education level, average 
monthly income and difference channel of personal income tax filing can make difference 
of Understanding the personal income tax. And civil servants and permanent employees 
under Department of Finance in Bangkok refer to different sexes, age, status, position and 
experience of work can make no difference of Understanding the personal income tax. 
 
Keywords: understanding the personal income tax 
 
บทนำ 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งที่เปน็รายได้และ
เครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้ที่จัดเก็บจากบคุคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีทีม่ีลักษณะ
พิเศษตามที่กฎหมายกำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ทีเ่กิดขึ้นในปีภาษีใด ๆ ผู้มีรายไดม้ีหน้าที ่
ต้องนำรายได้ดังกลา่วไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคม 
ถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผูม้ีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการเสยีภาษีครึ่งปี
สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณีกฎหมาย
กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ทำหน้าทีหั่กภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินไดท้ี่จา่ยให้กับผู้มีเงินได้ไวบ้างส่วน เพือ่ให้มีการ
ทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงนิได้เกิดข้ึน 
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 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นโครงสร้างภาษีที่มีอัตราภาษีแบบกา้วหน้า แบ่งตามลำดบั
ขั้นบันได ดังนั้น เม่ือผู้ที่มีรายไดม้ากก็ต้องเสียภาษีมากตามไปดว้ย โดยฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ 
เงินได้สทุธิที่คำนวณจากการนำรายได้ทีไ่ด้รับตลอดทั้งปีภาษี หกัด้วยค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด จากนัน้จึงนำเงินได้คงเหลือมาคำนวณภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประเทศไทยยังมีความยุ่งยากเกี่ยวกับตัวกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ การหัก
ค่าใช้จ่าย คา่ลดหย่อนตา่ง ๆ ทำให้ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ยากที่จะทำความเข้าใจรายละเอียดได้ หากมิได้มี
การศึกษาหรือทำความเข้าใจอย่างแท้จริงก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
หรือขาดความร่วมมือในการเสียภาษี อันจะส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง ถึงแม้วา่กรมสรรพากร
ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษจีะมีนโยบายประชาสัมพันธ์ในดา้นตา่ง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ 
ผู้เสียภาษีและเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายหรือข้อกำหนดใหม่ ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
และทำความเข้าใจในเร่ืองของการยื่นแบบแสดงรายการในการชำระภาษี  อีกทั้งมีบริการถามตอบต่อผู้ที่มี 
ข้อสงสัยเร่ืองภาษีด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (1161) หรือทางอินเทอร์เน็ต และกรมสรรพากรได้กำหนด
นโยบายโดยให้เจ้าหน้าทีส่รรพากรออกตรวจแนะนำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางภาษีแก่
ผู้ประกอบการ แต่เนื่องจากจำนวนผู้เสียภาษีที่มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่อัตรากำลงัของเจ้าหน้าที่มี
อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การแนะนำทางภาษีจงึยังไม่ทั่วถึงและยังไม่สามารถทีจ่ะลดปริมาณ        
ผู้ที่ถูกประเมินภาษีอากร เนื่องจากการคำนวณและยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกต้องลงได้มากนัก ทั้งนี้ 
เนื่องจากกรมสรรพากรได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด และเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์
ในทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงอัตรารายได้ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนัน้ช่องทางการสื่อสารหรือประชาสัมพนัธ์ที่มีอยู่จึงอาจจะยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงสำหรับผู้เสยีภาษีทุกคน จึงยังคงมผีู้เสียภาษีจำนวนมากที่ไม่ทราบข้อกำหนดของกฎหมาย
เก่ียวกับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาที่เป็นข้อมูลปัจจุบนั ดังนั้น จงึเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่ทำหน้าที่
จัดเก็บภาษีโดยตรง สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีส่วนร่วมที่จะให้ความรู้และ
ข้อมูลที่เพียงพอแก่ประชาชนผูม้ีเงินได้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเสียภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม 
เกิดความรู้สึกที่ดีในการเสียภาษ ีตระหนักรู้ในหน้าที่ผู้เสียภาษี อันเป็นหน้าที่ของประชาชนและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดต่อประเทศชาติ   
  จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจเรือ่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา               
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการศึกษานำไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในเร่ืองภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร ข้าราชการและลูกจา้งประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 817 คน (ข้อมูลจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ 
สำนักการคลงั ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)  
 2.  ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทราบจำนวนข้าราชการและลกูจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลงั 
กรุงเทพมหานคร ที่แน่นอน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจึงกำหนดโดยการคำนวณใช้สูตรของทาโรย่ามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 
จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่า จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีจำนวน 269 คน  
 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของข้าราชการและลูกจา้งประจำ สงักัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร  
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นการศึกษา   
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางในการยื่นแบบฯ 
  ตัวแปรตาม คือ ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร  
 5. ขอบเขตระยะเวลา เร่ิมดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพนั ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ช่องทางในการยืน่แบบฯ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจา้งประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทาง   
ในการวิจัย ดังนี้  
 สายสมร สงัข์เมฆ (2555) กล่าวไว้ว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
หมายถึง ประชาชนผู้มีเงนิได้พงึประเมินมีความรู้ความสามารถที่จะคำนวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา เพื่อ
นำสง่กรมสรรพากรได้อย่างถูกตอ้งตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา่ระดบัความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรม จำแนกตามเพศ วฒุิการศึกษา และอาชีพมีความแตกตา่งกัน               
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกว่า
เพศชาย ผู้ที่มีวฒุิการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าผู้ที่มีวฒุิการศึกษาระดบัต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับสูงกวา่
ปริญญาตรี และผู้มีอาชพีพนักงานลูกจา้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสูง
กว่าผู้ที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 จิตติมา ลิ้มกระยารส (2558) กล่าวไว้ว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคล
ทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด 
โดยปกติจัดเก็บเปน็รายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใด ๆ ผู้มีรายได้มหีน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตาม 
แบบแสดงรายการภาษทีี่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ จากการศึกษา พบวา่ 
ผู้ที่มีรายได้เป็นเพศชายและสมรสแล้วมีความนา่จะเป็นในการเสียภาษีมากกว่ากรณีอื่น ๆ ในขณะที่ปัจจยั
ทางดา้นอาชีพพบว่า ผูท้ี่ประกอบอาชีพลูกจ้างรัฐบาลมีความนา่จะเป็นในการเสียภาษีมากกว่าอาชีพอื่น ๆ 
ซึ่งเมื่อประชาชนมีอายุมากข้ึน ลักษณะอาชพี และระดบัการศกึษาที่สูงขึน้จะสง่ผลให้มีความรูค้วามเข้าใจ  
ในระบบของการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากข้ึน   
 นพวรรณ คงสัญ (2559) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลกบัระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบ
และการเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบวา่ ความสนข่าวสาร
เก่ียวกับภาษีอากร การเข้ารับฟังบรรยายหรืออบรมเกี่ยวกับการคำนวณภาษี อายุ การศึกษาวชิาภาษีอากร 
ระดับการศึกษาสงูสุด ประสบการณ์การคำนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบแสดงรายการประเภทที่ใช้
คำนวนภาษีเปน็ประจำ และวิธกีารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เปน็ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก สำหรับเพศ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อาชีพ รายได้           
ส่วนบุคคลต่อเดือน และลักษณะการคำนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์เชิงลบ 
และการขอคืนภาษี ลักษณะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่องทางการรับรู้ หลักเกณฑ์
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และสถานภาพ เป็นปัจจยัที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั   
 ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ (2560) ได้ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาตามโครงสรา้งภาษีใหม่ปี 2560 จำแนกตามตัวแปรเพศ และวุฒิการศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกว่า
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เพศชาย ผู้มีวฒุิการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดบัปริญญาตรีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าผู้มีวุฒิการศึกษาระดบัตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และระดับสงูกว่า
ปริญญาตร ี
 ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข, รณพร พิทกัษ์มวลชน, ไพสรณ์ สงูสมบัติ (2561) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ในการวางแผนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา พบว่าเพศที่ตา่งกันทำให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ สว่นอาชีพ และระดับการศึกษาที่ตา่งกันทำให้มคีวามรู้           
ความเข้าใจต่อกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 กุสุมา ดำรงชัย (2561) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนผู้มีเงินได้ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าผู้ที่มีอายุ ระดบัการศึกษา  
และอาชีพแตกตา่งกัน ทำให้ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 เจษณี เดชปรีชา (2562) กล่าวไว้ว่า การมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีเปน็สิ่งจำเปน็และสำคัญ
อย่างมาก การมีความรู้ที่ดีและรูเ้ท่าทัน หมายถึง การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงนิไดท้ี่มกีารปรับปรุง   
หรือมีการออกมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีการปรับปรุง แก้ไขให้ทันยุค ทนัสมัย 
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบนัอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งทีจ่ำเปน็ เพราะนัน่จะนำมาซึง่
การชำระภาษีที่ถูกต้อง โดยแบง่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเปน็ 5 ด้าน 
ได้แก ่ด้านความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเงินได้พึงประเมิน ดา้นการหักค่าใช้จ่าย ด้านการหักค่าลดหย่อน ด้านการ
คำนวณภาษี และดา้นการรับรู้และเข้าใจมาตรการทางด้านภาษอีอกใหม่ประจำปี 2561 ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยสว่นบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพการจ้างงาน ตำแหน่งสายงาน 
แตกต่าง มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล
พรหมคีรีต่างกัน  
 วลัยพร แก้วสาร (2562) กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ       
การตีความและการขยายความได้ และภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจาก
หน่วยภาษีที่มลีักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บ
เป็นรายปี รายไดท้ี่เกิดขึ้นในปีใด ๆ ผู้มีรายได้มีหน้าทีต่้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการ
ภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป และผลจากการศึกษาระดบัความเข้าใจของผู้เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เสียภาษีในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พบว่า ผู้เสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาจำแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการทำงาน เงินเดือนและรายไดต้่อเดือน และชอ่งทางในการยืน่แบบแสดงรายการภาษี           
เงินได้บุคคลธรรมดาที่แตกต่างกัน จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศที่แตกต่างกันไม่มผีลต่อระดบัความเข้าใจเก่ียวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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 ปรียาพร  บุ้งทอง (2563) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในระดับ               
ปานกลาง และผลการเปรียบเทยีบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบวา่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกัน 
 ศิริรัตน์ มากท้วม (2563) ได้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเข้าใจ
ในการยื่นแบบภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา จำแนกตามระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
รายได้ มีความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และจำแนกตามสายการปฏบิตัิงาน พบวา่
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โชคชัย เดชรอด (2564) ได้ศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษี             
ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อจำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ชอ่งทาง            
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านภาษอีากร มีความสัมพันธ์กับความรูค้วามเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับอาชพีมคีวามสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ศิวตา สุวรรณกูฎ (2564) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ อายุการทำงาน และรายได้ต่อปี ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครโดยภาพรวมตา่งกันอย่างมนีัยสำคัญ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปน็การวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการและลูกจา้งประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 817 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากการใช้
สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 โดยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้เท่ากับ 269 คน และใชข้ั้นตอน           
การสุ่มแบบสะดวก 
 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
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และช่องทางในการยืน่แบบฯ ซึง่เป็นลักษณะคำถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กำหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคำถามในลักษณะประเมินค่าความรู้ความเข้าใจ  
5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย 5 = ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด,   
4 = ระดับความรู้ความเข้าใจมาก, 3 = ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง, 2 = ระดับความรู้ความเข้าใจ
น้อย, 1 = ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยสุด 
 ส่วนที่ 3 เปน็ข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร มีคำถามจำนวน 1 ข้อ 
 การแบ่งช่วงเกณฑ์ระดับความรู้ความเข้าใจออกเป็น เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยทีไ่ด้           
ในการวิเคราะห์ในส่วนที่ 2 กำหนดให้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 -5.00 = ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด,  
3.41 -4.20 = ระดับความรู้ความเข้าใจมาก, 2.61 -3.40 = ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง, 1.81 - 2.60 
= ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย, 1.00 -1.80 = ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมลู
โดยใช้สถิตปิระกอบด้วย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตวัแปรที่มีระดับการวัด     
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และช่องทางในการยืน่แบบฯ  
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  2.1 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครโดยจำแนกตาม เพศ และตำแหน่ง โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 
  2.2 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์           
ในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และช่องทางในการยืน่แบบฯ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยการใช้วิธีของ LSD 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิัย ดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมมรีะดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางในการยืน่แบบฯ สรุปการวจิัยได้ดังนี ้
  2.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางในการยื่นแบบฯ ต่างกนั ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
ต่างกัน 
  2.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 
ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ตา่งกัน 
  
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมมรีะดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง               
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ข้าราชการและลูกจา้งประจำ สงักัดสำนกัการคลัง กรุงเทพมหานคร ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในสิทธปิระโยชนท์างภาษีอากรในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร สังข์เมฆ 
(2555) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวัดภูเก็ต 
พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยู่ในระดบัปานกลาง และ
งานวิจยัของกุสุมา ดำรงชัย (2561) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ของประชาชน ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้             
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี เงินไดบุ้คคลธรรมดา อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่              
เกิดจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เชน่ การยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อนเพื่อการประกันชีวติ การหักลดหยอนสำหรับบุตร 
แหล่งข้อมูลทางกฎหมายภาษีอากร การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ทราบว่าสามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้              
แต่ไม่เข้าใจขั้นตอนและวธิีการ และไม่เคยเข้าฟังคำบรรยายหรือได้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากร 
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 2. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางในการยื่นแบบฯ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
  2.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ วลัยพร แก้วสาร 
(2562) ได้ศึกษาระดับความเข้าใจของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เสียภาษีในเขตสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พบวา่ เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดบัความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา แต่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ ชวฤทธิ์  โยศรีคุณ (2560) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบวา่ ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันทำให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาตามโครงสรา้งภาษีใหม่ปี 2560 ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีความรู้
สูงกว่าเพศชาย    
  2.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกนั ทำให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของเจษณี  เดชปรีชา 
(2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของบุคลากร
ด้านสาธารณสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า อายุที่ต่างกันมีผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพรหมคีรี            
ไม่แตกต่างกัน แตไ่ม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา ดำรงชัย (2561) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนผู้มีเงินได้ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุตา่งกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนต่างกนั  
  2.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
ปรียาพร บุ้งทอง (2563) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                    
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรที่มีการศึกษาต่างกัน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                 
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยภาพรวมต่างกนั แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ พว่งแสงสุข, 
รณพร พิทักษ์มวลชน, ไพสรณ์ สูงสมบตัิ (2561)ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้              
บุคคลธรรมดา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ระดบัการศึกษาตา่งกันทำให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาไม่ตา่งกัน       
  2.4 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตา่งกัน 
ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่ต่างกนั แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ                         
จิตติมา ลิ้มกระยารส (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ 
พบว่าปัจจัยทางดา้นสถานภาพการสมรสของประชากรส่งผลตอ่ความน่าจะเป็นในการเสียภาษเีงินได้บุคคล
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ธรรมดา โดยประชากรที่มสีถานภาพสมรสแล้วจะทำให้ความน่าจะเป็นในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
มากกว่าประชากรที่มีสถานภาพโสด และงานวิจัยของ โชคชัย  เดชรอด (2564) ได้ศึกษาการวางแผนภาษี 
เงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหนา้ที่เสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีที่มสีถานภาพ                 
การสมรสต่างกนัทำให้การวางแผนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาตา่งกัน โดยผู้เสยีภาษีที่มสีถานภาพสมรสแล้ว             
มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาในระดับสูงมากกว่าผู้มีหนา้ที่เสียภาษีที่มี
สถานภาพสมรสโสด และหม้าย หรือหย่าร้าง เนื่องจากคนที่มีสถานภาพสมรสแล้วและอยู่ด้วยกันมักมีรายได้
สูงและมโีอกาสเสียภาษีมากกว่ากลุ่มอื่น  
  2.5 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีตำแหน่งตา่งกัน 
ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศริิรัตน์             
มากท้วม (2563) ได้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินได้             
บุคคลธรรมดาของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12 พบว่า สายการปฏิบัติงานต่างกนัทำให้ความรู้ความเข้าใจ
การยื่นแบบฯ ไม่ตา่งกัน แตไ่ม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ เจษณี เดชปรีชา (2562) ได้ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของบุคลากร ดา้นสาธารณสุข กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ตำแหนง่สายงานทีต่่างกนัมีผลต่อความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพรหมคีรีต่างกัน 
  2.6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์            
ในการทำงานตา่งกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาไม่ต่างกัน แต่ไมส่อดคล้องกับ
งานวิจยัของ วลัยพร แก้วสาร (2562) ได้ศึกษาระดับความเข้าใจของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ              
ผู้เสียภาษีในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พบวา่ ผู้เสียภาษีกลุ่มที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน
ต่างกันทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภาพรวมตา่งกันอยา่งมีนยัสำคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ผู้เสียภาษีกลุ่มที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน 1 -5 ปี มีความเข้าใจน้อยที่สุด 
และกลุ่มผู้ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 15 ปี มีความเข้าใจมากที่สุด และงานวิจัยของ ศิวตา 
สุวรรณกูฎ (2564) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มีอายุการทํางานที่ต่างกัน ทําให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างกนั  
  2.7 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ศิริรัตน์ มากท้วม (2563) ได้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี        
เงินได้บุคคลธรรมดาของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12 พบวา่ รายได้ตา่งกันทำให้ความรู้ความเข้าใจ             
การยื่นแบบฯ ต่างกนั และงานวจิัยของ ศิวตา สุวรรณกูฎ (2564) พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ตอ่ปีที่ต่างกัน 
ทําให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างกัน 
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  2.8 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สงักัดสำนักการคลงั กรุงเทพมหานครที่มีช่องทาง                    
ในการยื่นแบบฯ ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วลัยพร แก้วสาร (2562) ได้ศึกษาระดับความเข้าใจของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ     
ผู้เสียภาษีในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พบวา่ ช่องทางในการยื่นแบบฯ ที่ตา่งกัน ทำให้ระดับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05         
และงานวิจัยของ นพวรรณ คงสญั (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การยื่นแบบและการเสียภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า             
ความสนใจข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากร การเข้ารับฟังบรรยายหรืออบรมเกี่ยวกับการคำนวณภาษี อายุ 
การศึกษาวิชาภาษีอากร ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                  
แบบแสดงรายการประเภทที่ใช้คำนวนภาษีเปน็ประจำ และวิธกีารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้                
บุคคลธรรมดา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับ
หน่วยงานในการสนับสนนุเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมกับข้าราชการ
และลูกจ้างประจำในหน่วยงาน หรือเป็นข้อมูลในการประสานหน่วยงานโดยตรง เช่น กรมสรรพากร              
เพือ่บรรยายหรือประชาสัมพนัธใ์ห้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงันี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล โดยแบ่งเปน็ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางในการยื่นแบบฯ ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้ระดับความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
ต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบุคคล    
แต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลดความผิดพลาดในการยื่นแบบฯ 
และไม่มีภาษีย้อนหลัง เชน่ หนว่ยงานอาจให้ความรู้เนื้อหาสาระเร่ืองภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากับบุคคลกลุ่ม
ระดับการศึกษาตำ่กว่าปริญญาตรีมากกว่าระดับปริญญาตรี และระดับสงูกว่าปริญญาตรี ความรู้เรื่องสิทธิ
ประโยชน์ในทางภาษีที่กฏหมายกำหนดรูปแบบและข้อกำหนดของช่องทางในการยื่นแบบฯ ประเภทต่าง ๆ 
เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ซึ่งจะเปน็แนวทางในการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานทั้งองค์กรต่อไป 
 2. ควรศึกษากับบุคลากรทั้งองค์กรของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทัง้องค์กร 
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 3. การเลือกใช้เทคนิคการวิจัย อาจนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการอื่น เพื่อให้ได้ผล              
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มคีวามหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จากเดิมเป็นการสุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ 
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