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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคล
ธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการยื่นแบบ
ภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพืน้ ที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการรับบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดาที่มผี ลตอความรูความเขาใจ
ในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน
400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ การทดสอบแบบ
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไป
เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะสวน
บุคคล ดานอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาตางกัน ทำใหความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษี
บุคคลธรรมดา ตางกัน และ แนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา ดาน
ประชาสัมพันธ มีผลตอความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ : ความรูความเขาใจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ABSTRACT
The purposes of this study were to 1) to examine the individual income tax filing of
Bang Rak District, Bangkok population. 2 ) to investigate the individual factor of individual
income tax filing of Bang Rak District, Bangkok population. 3) to find out a public information
of individual income tax filing services which affect to individual income tax filing of Bang
Rak District, Bangkok population.
A sample was selected from 4 0 0 people of Bang Rak District, Bangkok and
questionnaires was used for data analysis. The study was a descriptive research were
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested for
comparison. The t-test was used to test the hypothesis using (One-way ANOVA) statistic. If
differences were found, they were compared individually. Using the LSD method to test the
hypothesis using (Multiple regression analysis).
The results of the study Bang Rak district, Bangkok population were people who
have different age, occupation, monthly income, education level also have different
cognition, but different gender as the same, and a public information of individual income
tax filing services had affect to individual income tax filing of Bang Rak District, Bangkok
population.
Keywords: Cognition, The individual income tax filing
บทนำ
ระบบภาษีอากรของไทยเปนระบบที่มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแกไขมาหลายครั้งจนถึงปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีหนาที่หลักใน
การบริหารและพัฒนาใหประเทศชาติเจริญกาวหนา รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของชาติ
และสังคม เปนการกระจายรายไดและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ทำใหประชาชนในประเทศมีความ
เปนอยู อยางมีความสุข และมี คุณภาพชี วิตที่ดีขึ้ น ทั้งนี้ยัง เปนการควบคุม การอุป โภคและบริ โภคของ
ประชาชน หรือใชเปนเครื่องมือในทางธุรกิจบางประการ ซึ่งรัฐจะประสบความสำเร็จในการหารายไดเพื่อ
นำมาพัฒนาประเทศซึ่งตองอาศัยเงินในการพัฒนาเปนจำนวนเงินมหาศาล มาจากการเก็บเงินจากภาษีของ
ประชาชน ทำใหภาษีกลายเปนรายไดหลักที่สำคัญของรัฐ ซึ่งกรมสรรพากรเปนตัวแทนฝายรัฐ โดยมีภารกิจ
หลักที่สำคัญคือ 1) การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
ภาษีทางตรง และภาษีทางออม 2) ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อสรางโอกาสในการบริหาร จัดเก็บภาษีอากร 3)
เสนอแนะนโยบายจัดเก็บภาษีอากรและแกไขกฎหมายภาษีอากร
กลาวคือการเสียภาษีนั้นตองอาศัยความรวมมือจากผูมีเงินไดหรือกลาวคือ ประชาชนทุกคนที่มีเงิน
ไดตองเสียภาษี แตการใหความรวมมือการเสียภาษีตองเกิดจากการที่มีทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาถือเปนแหลงรายไดหลั กที ่สำคัญแหลงหนึ่งของประเทศ และขอมูลที่
เกี่ยวกับ ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาถือเปนขอมูลที ่มีป ระโยชนในหลายแงมุ ม ที่ สะทอนใหเห็ น ถึงรายได
ครัวเรือน โดยเฉพาะฐานเงินเดือนและฐานเงินฝากในแตละป อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงความรูความเขาใจ
การยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีฐานกวางครอบคลุมประชาชนผูที่มีเงินไดทั้ง
ประเทศ ซึ่งการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนการจัดเก็บแบบอัตรากาวหนา โดยผลรวมรายไดจัดเก็บ
ของรัฐบาลในป 2563 กรมสรรพากรเปนหนวยงานที่เก็บภาษีไดมากที่สุด ดวยจำนวน 1,610,420 ลานบาท
โดยมีภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาป 2563 อยู ที่จ ำนวน 311,123.59 ลานบาท และป 2562 อยู ที่จำนวน
336,227.42 ลานบาท เมื ่อเปรียบเทียบจำนวนรายไดของป 2562 กั บ ป 2563 มีจำนวนรายไดลดลง
25,103.83 ลานบาท ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไมทราบถึงหลักเกณฑในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวของ หรือไมศึกษาใหดี ทำใหเกิดการเสียภาษีที่ไม
ถูกตอง หรือสงผลใหเกิดความผิดและไดรับบทลงโทษตามกฎหมาย ดวยเหตุนี้ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไม
ปฏิบัติตามเกณฑที่กฎหมายกำหนดไวจะไดรับบทลงโทษตามกฎหมาย ไดแก การเสียเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ หรือ
จำคุก อีกทั้งทำใหรายไดของรัฐเพื่อพัฒนาและบริหารประเทศลดลง
สาเหตุที่เลือกประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเปนทำเลใจกลาง
เมือง ยานธุรกิจ มีออฟฟศมากมายหลายขนาด โดยสวนใหญเปนธุรกิจดาน Business และ Financial เปน
หลัก จึงมีอัตราในการจางงานที่มาก ทำใหยานนี้กลายเปนยานศูนยกลางธุรกิจหรือซีบีดี (Central Business
District: CBD) ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งบริษัทบางบริษัทยื่นแบบแสดงรายการภาษีใหกับพนักงาน และ
บางบริษัทใหพนักงานยื่นแบบแสดงรายการภาษี อีกทั้งยังมีแหลงช็อปปงที่สำคัญอีกหลายแหลง ซึ่งเจาของ
กิจการที่จดทะเบียนในนามบุคคลบางรายอาจไมทราบวาจะตองยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ดวยเหตุผลนี้จึงเปนเหตุผลหลักที่ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษี
บุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความรูความ
เขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา และแนวทางการใหบริการดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
บุคคลธรรมดา ดานประชาสัมพันธ มีผลตอความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากร
พื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจในการยื่น แบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้ น ที ่เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจในการยื่น แบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้ น ที ่เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการรับบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดาที่มีผลตอ
ความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและตัวอยาง คือประชากรพื้น ที่เขตบางรัก จั งหวั ดกรุงเทพมหานคร ซึ่ งไมทราบ
จำนวนของประชากรในเขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่แนนอน จึงใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยางโดย
การเปดตารางหาขนาด กลุมตัวอยางของ Yamane (1973) พบวาจำนวนขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน
2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากร
พื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิ สระ ไดแก ปจจัยสวนบุ คคล ประกอบดวยเพศ อายุ อาชี พ รายไดตอเดือน ระดับ
การศึกษา และแนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา ประกอบดวย การ
ประชาสัมพันธ
2 . ตัวแปรตาม ไดแก ความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขต
บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทำใหทราบระดับความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา และนำผลการวิจัยที่
ได ไปวิเคราะหถึงความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะห ไปชี้แจงกับบุคคลที่เกี่ยวของ ถึงปญหาแนวทางการรับ
บริการดานความรูเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดาในการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหไดมากที่สุด
บททวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคล
ธรรมดา มีดังนี้
ความรูความเขาใจ
บลูม Bloom (1980) อางถึงใน แสงจันทร โสภากาล (2550) อางถึงใน อัจฉราพร ปะทิ (2559)
ความรู ความเขาใจ หมายถึง สิ่งที่ไดสั่งสมจากการศึกษา การคนควา หรือ ประสบการณ รวมถึงทักษะความ
เขาใจจากการไดยิน การฟง การคิด หรือภาคปฏิบั ติของรายวิชาในแตละสาขาตามที ่พจนานุ กรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดจำแนกความหมายของความรูและความเขาใจ ไวดังนี้
ความรู หมายถึง พฤติกรรมที่ใชสมองในการจำและการคิดเปนหลักเกิดจากการเรียนรู ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่เกิดจากสถานการณตางๆ สั่งสมจนกระทั่งพัฒนาสามารถแยกความรูทั่วไปและ ความรูเฉพาะ
ทาง

ความเขาใจ หมายถึง การสื่อความหมายในแตละขั้นตอนที่สำคัญ ที่ตองอาศัยทักษะและสมอง โดย
อาจกระทำดวยการพูด การเขียน ของภาษาหรือสัญลักษณตาง ๆ จนทำใหเกิดความเขาใจ ผลลัพธที่ไดอาจ
ไมสมบูรณแบบเสมอไป โดยพฤติกรรมความเขาใจสามารถแบงออกได 3 แบบ คือ 1. การแปลความ 2. การ
ตีความ 3. การสรุปอางอิง โดยพฤติกรรมที่แบงออกมานี้จะตองมีความสอดคลองกัน เปนขั้นตอนสำคัญของ
การสื่อความหมาย โดยอาศัยความสามารถ ทางสมองและทักษะ อาจจะกระทำไดโดยการใชปากเปลา ภาษา
ขอเขียน หรือสัญลักษณตางๆ การทำความเขาใจ อาจไมมีผลสมบูรณเสมอไป สำหรับพฤติกรรมความเขาใจ
แบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก การแปลความ การตีความ และการสรุปอางอิง ซึ่งมีความสอดคลองกัน บลูม
Bloom (1980)
แนวคิดทฤษฎีความรู ความเขาใจ หมายถึง ความรู หรือประสบการณในเรื่ องราวตาง ๆ ที่เก็ บ
รวบรวมไวในสมองหรือความทรงจำที่เปนขอเท็จจริง นำมาแปลความ หรืออธิบาย หรือการใหความหมาย
โดยการแสดงในรูปแบบขอความ บอกกลาว ในการใหความคิดเห็นหรือขอสรุป
หลักการภาษี
กมลทิพยวดี กรุทอง (2018) ภาษี หมายถึง เงินไดที่เรียกเก็บจากประชาชนทุกคนเพื่อนำไปสราง
ความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศ ซึ่งมีอยู 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง และภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษี ท างตรง คื อ ภาษี ที ่ เก็ บจากประชาชนที่ป ระกอบกิจ การทางการคา การใหบริ ก าร และ
อุตสาหกรรม ภาษีทางออม คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อบริการและสินคาตาง ๆ หรือที่เรียกกันอีกชื่อ
หนึ่งวาภาษีมูลคาเพิ่ม
การจั ดเก็บภาษี อากรคือเครื่องมือที่สำคัญ ของรัฐบาลในกรกระจายรายได เพื ่อสงเสริม ความ
เจริญเติบโตธุรกิจการคา และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ยังชวยควบคุมการบริโภคของประชาชนเพื่อ
สนองนโยบายบางประการของรัฐบาล เชน สวัสดิการสังคม นโยบายประชากร การศึกษา ฯลฯ เปนตน
หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจะตองคำนึงถึงแนวทางนโยบายของรัฐบาล และตองคำนึงถึงสถานการณ
ทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความแนนอนและชัดเจน ประชาชนทุกคนสามารถเขาใจความหมายไดงาย และปองกัน ไมให
เจาพนักงานใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ เชน ความแนนอน และชัดเจนในตัวบทกฎหมาย วิธีปฏิบัติจัดเก็บ
ดานภาระภาษีวาตกอยูกับผูใด การลดรายจายของภาคเอกชน การทำรายไดแกรัฐบาล
2. มีความสะดวก วิธีการกำหนดเวลาในการเสียภาษีอากร ตองคำนึงถึงความสะดวกของผูเสียภาษี
3. มี ค วามเปนธรรม ประชาชนทุ ก คนมี ห นาที ่ เ สี ย ภาษี อ ากรใหแกรั ฐ บาล โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความสามารถในการเสีย ภาษีอ ากรของประชาชนในแตละคน โดยจะตองพิ จ ารณาถึง ผลประโยชนที่
ประชาชนแตละคนจะไดรับจากการดูแลคุมครองของรัฐบาล
4. มีประสิทธิภาพ จะตองประหยัดรายจายแกผูจัดเก็บและผูมีหนาที่เสียภาษีอากร สามารถจัดเก็บ
ภาษีอากรไดอยางทั่วถึง เต็มเม็ดเต็มหนวย โดยมีคาใชจายในการจัดเก็บนอยที่สุด

5. มีความยืดหยุน สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือลดจำนวนภาษีอากรใหเหมาะกันสถานการณไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว
6. มีความเปนกลางทางเศรษฐกิจ พยายามไมใหการเก็บภาษีอากรมีผลกระทบตอการทำงานของ
กลไกตลาด หรือมีผลกระทบนอยที่สุด
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่ไดรับจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนวยภาษีที่มีลักษณะ
พิเศษ ที่มีรายไดเกิดขึ้น ตามเกณฑที่กำหนด รายไดที่เกิดขึ้นภายในปนั้น ๆ ผูมีรายไดมีหนาที่ที่จะตองนำไป
แสดงในรายการของตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด โดยการจัดเก็บภาษีเปนรายป ภายในเดือน
มกราคม ถึง มีนาคมของปถัดไป สำหรับผูมีเงินไดบางกรณี กฎหมายกำหนดใหยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ครึ่งป สำหรับรายไดที่เกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปแรก เพื่อชำระจายภาษีกอนชำระภาษีทั้งปเปนการบบรรเทา
ภาระภาษี และสำหรับเงินไดบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด ใหผูจายกระทำการหักภาษี ณ ที่จายจากเงินได
ที่จายบางสวน เพื่อทยอยชำระภาษีในขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้น
ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ผูที่มีเงินไดที่เกิดขึ้นภายในระหวางปที่ผานมาโดยมี
สถานะ อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
2. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
3. ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี
4. กองมรดกที่ยังไมไดแบง
5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เปนหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
การยื่นแบบแสดงรายการ
การยื่นแบบแสดงรายการ ปกติจะยื่นแบบแสดงรายการปละ 1 ครั้ง เงินไดเปนของปใด ก็ยื่นแบบ
แสดงรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป เวนแต เงินไดบางประเภท เชน เงินไดจากวิชาชีพอิสระ
เงินไดจากธุรกิจ,การพาณิชย การใหเชาทรัพยสิน เงินไดจากการรับเหมา เปนตน จะตองยื่นแบบฯ ตอนกลาง
ป สำหรับเงินไดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายในเดือนกันยายนของทุกป
เงินไดพึงประเมิน
เนื่องจากผูมีเงินไดแตละบุคคลมีการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน เพื่อความเปนธรรม ในกฎหมาย
จึงแบงลักษณะของเงินได(พึงประเมิน) ออกเปนกลุมๆ ตามความเหมาะสมเพื่อกำหนด วิธีคำนวณภาษีใหเกิด
ความเปนธรรมมากที่สุด ดังนี้ 1) เงินไดประเภทที่ 1 เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน 2) เงินไดประเภทที่ 2
เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตำแหนงงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให 3) เงินไดประเภทที่ 3 คาแหงกูดวิลล
คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น 4) เงินไดประเภทที่ 4 ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกำไร เงินลดทุน เงิน
เพิ่มทุน ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน ฯลฯ 5) เงินไดประเภทที่ 5 เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน เงินหรือ

ประโยชนอยางอื่น 6) เงินไดประเภทที่ 6 ไดแก เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรค
ศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดชนิดไว 7) เงินไดประเภทที่ 7 ไดแก เงินไดจากการรับ เหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหา
สัมภาระ ในสวนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 8) เงินไดประเภทที่ 8 ไดแก เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง การขายอสังหาริมทรัพย หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไวในประเภทที่
1 ถึงประเภทที่ 7 แลว
คาใชจาย
คาใชจายเปนองคประกอบหนึ่งในการคำนวณภาษี ถือเปนสิทธิประโยชนทางภาษี อยางหนึ่ ง ที่
กฎหมายกำหนดไว สำหรับหักเปนตนทุนในการทำงาน เพื่อใหไดเงินไดหรือรายไดสุทธินั้น มาคิดภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษี โดยมีอัตราการหักคาใชจายมากหรือนอยตามแตละประเภทของเงินได
สิทธิการหักลดหยอน มี 5 กลุมดังนี้
1) ลดหยอนเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว 2) คาลดหยอนกลุมประกัน เงินออมและการลงทุน 3)
คาลดหยอนอสังหาริมทรัพย 4) เงินบริจาค 5) คาลดหยอนตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ
กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
- แบบ ภ.ง.ด. 90 กรณีมีเงินไดพึงประเมินทุกประเภท ยื่นมกราคม - มีนาคม ของปภาษีถัดไป
- แบบ ภ.ง.ด. 91 กรณีมีเฉพาะเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1ม.40 (1) ประเภทเดียว ยื่นมกราคม มีนาคม ของปภาษีถัดไป
ขั้นตอนการชำระภาษี
เมื่อไดทำรายการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผานอินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว และเปนกรณีที่มีภาษี
ตองชำระ ผูใชบริการจะตองชำระภาษีทั้งจำนวนในวันใดก็ไดภายในกำหนดเวลายื่นแบบ
การขอคืนภาษี
การขอคืนภาษีที่ชำระไวเกิน มี 2 ทางเลือกคือ
1. ขอคืนเปนเช็ค 2. ขอคืนผานบัญชีพรอม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พนิตนาถ เย็นทรัพย (2560) ศึกษาเรื่อง “ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ผูมีเงินไดประเภทเงินเดือน” ผลสรุปการวิจัยพบวา ผูมีเงินไดมาตรา 40(1) มีความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในระดับ ปานกลาง ในสวนของขอมูลสวนมีความแตกตางกันในเรื่องระดับการศึกษา อาชีพหลัก
สถานภาพทางรายได มีความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ โดยผูมีความรู
ระดับปริญญาตรี ยังมีผูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่สำคัญบางประการ เชน สิทธิการ
หักลดหยอน การหักภาษี ณ ที่จ าย และยังพบวาการรับขาวสารมีผูที่สนใจในขาวสารเกี่ยวกับภาษีอากร
พอสมควร รัฐจึงควรพัฒนาการเผยแพรขาวสารอยูในรูปแบบที่นาสนใจเพื่อดึงดูดใหติดตามขาวสาร ในสวน

ของระดับเงินเดือนมากและผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับทัศนคติไมเห็นดวยบางอยางใน
การจัดเก็บภาษีในกลุมผูที่มีการศึกษาดี มีภาระจายสูง และฐานะทางการเงินดี
กุสุมา ดำรงชัย และ กุหลาบ ปุริสาร (2561) ศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตำบลกู ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม” ผลสรุปการวิจัย
พบวา การเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อยูในระดับปานกลาง
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความรู เกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางมีน ัยสำคัญ
ปญหาสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเชน การหักคาใชจาย การ
ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การหักลดหยอนเพื่อประกันชีวิต การหักภาษี ณ ที่จาย การหักลดหยอน
สำหรับบุตร รวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และยังขาดแนวทางการรับบริการ เชนการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติ ลงพื้นที่ในการใหคำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการ
กันตกนิษฐ จูรัตน และ วาสนา จรูญศรีโชติกำจร (2559) ศึกษาเรื่อง “ แนวทางการพัฒนาความรูความ
เขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอำเภอแมสอด จังหวัดตาก” ผลสรุปการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยาง จำนวน 397 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 36-45ป มีสถานภาพสมรส ระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพอิสระมีรายไดตอเดือนต่ำกวา 20,000บาท มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอำเภอแมสอด จังหวัดตาก อยูในระดับปานกลาง การศึกษา
ระดับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอำเภอแม สอด จังหวัดตาก
พบวายังขาดความรูความเขาใจในดานความรูทั่วไปในการแยกประเภทผูมีเงินได 40(1)-(8) การคิดคำนวณ
เงินไดพึ่งประเมิน ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รวมไปถึงการหักภาษี ณ
ที่ จาย และการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โดยผูวิจัยพบวาควรจัดใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของจัดรณรงคโดยการแจก
แผนพับใหกับผู เสียภาษี และอบรมใหความรูเรื่องภาษีเงิน ไดบุคคลธรรมดาใหกับประชาชน รวมถึงเพื่ อ
เผยแพรความรูความเขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารวมถึงขั้นตอนการเสียภาษีอยางละเอียด
ศิริรัตน มุขดารา (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงิน
ไดผานทางอินเทอรเน็ตในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9” โดยกำหนดปจจัยในการศึกษาไว 4
ดาน ไดแก ดานรูปแบบเว็บไซต ดานการประชาสัมพันธ ดานการบริการและดานคาใชจาย ผลสรุปการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากที่สุดดานคาใชจายในการใชบริการ โดยไมเสียคาบริการในการ
ยื่นแบบ และไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปยื่นแบบแสดงรายการที่สรรพากรพื้นที่ ในสวน
รูปแบบเว็บไซต พบวาเว็บไซดของกรมสรรพากรมีรูปแบบในการใชบริการงายและประหยัดเวลาในการยื่น
แบบแสดงรายการและชำระภาษี มีความปลอดภัยของระบบขอมูลสามารถแสดงขอมูลไดอยางถูกตอง ดาน
การบริการพบวา สามารถยื่นแบบแสดงรายการไดตลอด 24ชั่วโมงและไมตองนำเอกสารสงขณะที่ทำการยื่น
แบบ และจากขอมู ล เสนอแนะ ดานการประชาสั ม พั น ธควรปรั บ เนื ้ อ หาประชาสั ม พั น ธโดยเนนการ
ประชาสัมพันธขอดีการใชบริการในการยื่นแบบแสดงรายการผานอินเทอรเน็ตดานการประหยัดเวลาในการ
เดินทาง

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ ง นี ้เปนการวิ จ ัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) ซึ่ ง เปนการวิ จ ัย ที่ มี
การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุม ตัวแปรใด เปนการเก็ บ
รวบรวมขอมู ลภาคสนามแบบวิ จ ั ย ตั ด ขวาง (Cross Sectional Studies) ซึ ่ ง เปนการเก็ บ ขอมู ลในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำ
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทางผูวิจัย
ไมทราบจำนวนของประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานครเปนจำนวนที่แนนอน จึงใชวิธีการ
กำหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของYamane (1973) โดยที่กำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยางที่ยอมรับไดที่0.05 จึงทำใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง
พบวาจำนวนขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบสอบถามปลายเปดและปด โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ดังนี้
1.1 ลักษณะปจจั ยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ
รายไดตอเดือน และระดับการศึกษามีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 5 ขอ
1.2 ขอมูลเกี่ยวกั บ แนวทางการใหบริการดานความรู ความเขาใจเกี่ ยวกับ ภาษีบ ุ คคล
ธรรมดา ซึ่งประกอบดวย การประชาสัมพันธ ซึ่งมีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 4 ขอ กำหนดให 5 = ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความ
คิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่
เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 33 ขอกำหนดให 5 = ระดับความรูความ
เขาใจมากที่สุด, 4 = ระดับ ความรู ความเขาใจมาก, 3 = ระดับ ความรู ความเขาใจปานกลาง, 2 = ระดับ
ความรูความเขาใจนอย, 1 = ระดับความรูความเขาใจนอยที่สุด
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับ คุณคิดอยางไรกับขั้นตอนการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนขอ
คำถามปลายเปด มีจานวนขอคาถาม 1 ขอ
1.5 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินความรู ความเขาใจ กำหนดให 4.21 – 5.00 =
ระดับ ความรู ความเขาใจมากที่สุ ด, 3.41 – 4.20 = ระดับความรู ความเขาใจมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับ
ความรูความเขาใจปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดับความรูความเขาใจนอย , 1.00 – 1.80 = ระดั บ ความรู
ความเขาใจนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปร ที่มีระดับการวัดเชิงกลุม
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กั บตัวแปร แนว
ทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดาและความรูความเขาใจในการยื่น แบบ
ภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหจากสมมุติฐาน การวิจัยดังตอไปนี้
2.1 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขต
บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบแบบ t –
test
2.2 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขต
บางรัก จัง หวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ อาชี พ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษาจะใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิ ติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ
นำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี Multiple Comparisons (LSD)
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการรับบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดาที่
มี ผ ลตอความรู ความเขาใจในการยื ่ น แบบภาษี บ ุ ค คลธรรมดา ประชากรพื ้ น ที ่ เ ขตบางรั ก จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับ รูและคิดวาจะศึกษาเพิ่มเติม
2. ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบาง
รัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยประชากร ไดแกเพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับ
การศึกษา สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้
2.1 ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกันทำใหความรูความเขาใจใน
การยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไมตางกัน
2.2 ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ อาชีพ รายไดตอเดือนตางกัน ทำ
ใหความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
3. ผลการวิเคราะหแนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา นาจะ
มี ผ ลตอความรู ความเขาใจในการยื ่ น แบบภาษี บ ุ ค คลธรรมดา ประชากรพื ้ น ที ่ เ ขตบางรั ก จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
แนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา ดานประชาสัมพันธ มีผล
ตอความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความรู ความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้น ที่เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ในเรื่องการหักคาลดหยอนตนเอง
และครอบครัว คาลดหยอนสวนบุคคลสามารถหักได 60,000 บาท พอสมควรและกำลังศึกษาเพื่อใหเกิด
ความเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ พนิตนาถ เย็นทรัพย (2560) ไดทำการศึกษาความรูและ
ทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีเงินไดประเภทเงินเดือน พบวา ผูมีเงินไดมาตรา 40(1) มี
ความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง คือ ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาของผูมีเงินไดประเภทเงินเดือน ยังมีผขาดความรู
ู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่สำคัญบาง
ประการ เชน สิทธิการหักลดหยอน การหักภาษี ณ ที่จาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสายสมร สังขเมฆ
(2553) ไดทำการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต พบวา บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด ภูเก็ตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง คือ กลุมตัวอยางจำนวนเกินกวาครึ่งไมทราบเกี่ยวกับ การหักคาใชจาย
การหักลดหยอน การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การยื่นแบบเสียภาษีบทกำหนดโทษ และแหลงขอมูล
ทางกฎหมายภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จายอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่
เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ปจจัยสวนบุคคลของประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกันทำให
ความรู ความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา โดยรวมไมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเพศที่ตางกันไมได
เปนตัวกำหนด ระดับความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ
นิชานันท ชาวนา (2559) ไดทำการศึกษา ไดทำการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุร1ี พบวาเพศ มีปญหาและอุปสรรค
ในการยื่นแบบและชำระภาษีผานอินเทอรเน็ต ดานการขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นแบบทางเน็ต
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสมร สังขเมฆ
(2553) ไดทำการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต พบวา ตัวแปรเพศมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกบการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยเพศหญิง มีความรู
ความเขาใจสูงกวาเพศชาย

2.2 ปจจัยสวนบุคคลของประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน ทำให
ความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา อายุเปนตัวกำหนด ซึ่งอายุที่อยูในชวง 20 – 30 ป มีความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคล
ธรรมดา เนื่องจากอายุชวงนี้เปนชวงที่อยูในวัยทำงานมักใฝหาความรูมากกวาชวงอายุอื่น ๆ ทั้งนี้สอดคลอง
กับแนวคิดของ อาริศรา นนทะคุณ (2561) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุ ไดแก ผูยื่นแบบฯ ที่มีอายุ 55 ป
ขึ้นไป มีผลตอการเลือกใชบริการยื ่นแบบฯออนไลนในเชิงลบเมื่อเทียบกับผูยื่นแบบฯ ที่มีอายุ 19 – 28 ป
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิชานันท ชาวนา (2559) ไดทำการศึกษาปญหา
และอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ณ สำนักงานสรรพากร
พื้น ที่ชลบุรี1 พบวาอายุที่แตกตางกันมีปญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและชำระภาษีผ านอินเทอรเน็ต
ดานการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นแบบทางเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2.3 ปจจัยสวนบุคคลของประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มี อาชีพตางกัน ทำ
ใหความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวา อาชีพเปนตัวกำหนด ซึ่งอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความรูความเขาใจในการยื่น
แบบภาษีบุคคลธรรมดามากกวา พนักงานเอกชน ธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ สายสมร สังขเมฆ (2553)ไดทำการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัด ภูเก็ต พบวา ตัวแปรอาชีพมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกบการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวาผูที่มีอาชีพพนักงานลูกจางมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผู ที่มีอาชีพเจาของกิจการ อาชีพอิสระ อาชีพ
คาขาย และอาชีพขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นิชานันท ชาวนา (2559)ได
ทำการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1 พบวาอาชีพที่แตกตางกัน มีปญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและชำระ
ภาษีผ านอินเทอรเน็ต ดานการขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นแบบทางเน็ตไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 ปจจัยสวนบุคคลของประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มี รายไดตอเดือน
ตางกัน ทำใหความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่ง
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รายไดตอเดือนเปนตัวกำหนด ซึ่งรายได 60,001 บาทขึ้นไป มีความรูความเขาใจใน
การยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดามากกวา รายไดต่ำกวา 20,000 บาท 20,000 – 40,000 บาท และ40,001–
60,000 บาท เนื่องจากผูที่มีรายได60,001 บาทขึ้นไป ผลรายไดรวมทั้งปจะตองเสียภาษีตามอัตราภาษีที่

กำหนดมากกวารายไดที่ต่ำกวา60,000บาท จึงตองศึกษาวิธีการหักลดหยอนเพื่อใหเสียภาษีนอยที่สุด ทั้งนี้
สอดคลองกับแนวคิดของศิริรัตน มากทวม และประเวศ
เพ็ญวุฒิกุล. (2020) ไดทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความรูความเขาใจในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12 พบวา ความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาของกำลังพลประจำมณฑลทหารบกที่ 12 ตามตัวแปร รายได คำนวณภาษีดวยตนเอง มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษณี เดชปรีชา
(2561) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
บุคลากรดานสาธารณสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ตัวแปรรายได มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของบุคลากรดานสาธารณสุขของโรงพยาบาล
พรหมคีรี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05
3. ผลการศึกษาแนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา ที่มีผลตอ
ความรู ความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้
3.1 แนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา ดานประชาสัมพันธ
มีผลตอความรูความเขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา โดยรวมของประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงใหเห็นวา การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึงกับประชากรในพื้นเขตบางรัก จะตองมี
การประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง เจาหนาที่
ตองตอบคำถามใหกับประชากรพื้นที่เขตบางรักไดอยางครบถวน และถูกตอง เจาหนาที่ตองใหคำแนะนำ
วิธีการกรอกขอมูลที่ชัดเจน และขาวสารที่นำมาประชาสัมพันธมีขั้นตอนการกรอกขอมูลครบถวนเพียงพอ
สามารถปฏิบัติตามไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เจวดี ศรีวงษ และสุรศักดิ์ ชะมารัมย (2561)
ไดทำการศึกษา ความสำเร็จของการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน ของสำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาในเขตจังหวัดรอยเอ็ดพบวา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดรอยเอ็ดทุกแหงวางแผน
ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการแกประชาชนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนใน
เขตพื้นที่ที่อยูอยางตอเนื่องใหไปสูความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองานวิจัยของ กุสุมา ดำรงชัย และ กุหลาบ ปุริสาร
(2561) ไดทำการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตำบลกู
ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา การเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ยังขาดแนวทางการรับบริการ เชนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ลงพื้นที่ในการใหคำแนะนำการ
ยื่นแบบแสดงรายการ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. แนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดาดานการประชาสัมพันธ
ใหความรู ความเขาใจ ผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง ควรมีหนวยงานสนับสนุนในเรื่องการเผยแพรวิธีการยื่นภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา วิธีการกรอกของประเภทเงินไดพึงประเมินในแตละประเภท การหักคาใชจาย การหัก
ลดหยอน วิธีการคำนวณภาษี
2. แนวทางการใหบริการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดาดานการประชาสัมพันธ
เจาหนาที่ตอบคำถามไดอยางครบถวน และถูกตอง ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดอบรมเรื่องการยื่นภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาใหกับเจาหนาที่เพื่อใหสามารถตอบคำถามใหกับประชาชนไดอยางครบถวนและถูกตองมาก
ขึ้น
3. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาตางกันในเรื่องความรูความ
เขาใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ควรมีหนวยงานในแตละพื้นที่นั้นๆใหความเขา โดยการจัดอบรม
ใหกับประชาชนในแตละพื้นที่ เพื่อใหประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพในพื้นที่นั้น ๆ เขาใจวาทำไมตองเสียภาษีและ
มีการวางแผนภาษีใหกับบุคคลที่มีรายไดสูง
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
เพื่ อใหการศึก ษาครั ้ งนี ้ส ามารถนำไปประยุ ก ตใช ใหเกิด ผลประโยชนสู ง สุ ดยิ ่ ง ขึ ้ น ผู วิ จ ั ย มี
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความรู ความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางตอเนื่อง
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อวิเคราะหอุปสรความเขาใจใน
การยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
3. การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเพียงประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานครเทานั้น ควร
ขยายขอบเขตของการศึกษาใหขยายกวางกวานี้ เชน ประชากรพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบ อาจ
เกิดความแตกตางกันก็สามารถนำมาปรับใชในการใหความรูความเขาใจในประชาชนพื้นที่นั้น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น
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