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บทคัดย(อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคj (1) เพ่ือศึกษาถึงความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคล 

ธรรมดาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปyจจัยประชากรศาสตรj (3) เพื่อศึกษาความรูAเกี่ยวกับภาษีเงิน

ไดA และศึกษาความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ท่ีมีผลต{อ ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 กลุ{มตัวอย{างที่ใชAในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชA

แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูล สถิติที่ใชAในการวิเคราะหjขAอมูล ไดAแก{ ค{าความถี่ ค{ารAอยละ 

ค{าเฉลี่ย และส{วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดAวยสถิติ การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต{างจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคู{ โดยใชAวิธีของ 

LSD และใชAสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว{า ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประชากรศาสตรj ดAานเพศ 

อายุ อาชีพ อายุการทำงาน และรายไดAต{อป�ที่ต{างกัน ทำใหAมีความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดาต{างกัน ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี มีผลต{อ 

ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ : การวางแผนภาษี, ภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 
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ABSTRACT 

 This research aims to (1) Study the knowledge and understanding of Personal  

income tax planning in Bangkok (2) Study knowledge and understanding of Personal income tax 

planning in Bangkok classified by demographic factors (3) Study knowledge about income tax 

and study knowledge and understanding of tax planning that affects the knowledge and 

understanding about personal income tax planning in Bangkok 

The sample group used in this research was 400 people living in Bangkok area  

The questionnaire is used to collect data, including frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypothesis was tested by t-test, One-way ANOVA, and if differences were found, 

they were compared individually. Using the LSD method and using the Multiple Regression 

statistics. 

 The results of hypothesis testing showed that Demography of people in Bangkok a  

with different gender, age, occupation, working age and annual income. Have knowledge and 

understanding about personal income tax planning in different overview. It also has knowledge 

and understanding about income tax. And understanding of tax planning That affect knowledge 

and understanding of personal income tax planning In Bangkok. 

 

Keyword : Tax Planning, Personal income Tax 

 

บทนำ 

 ภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาเป�นภาษีทางตรงที่เป�นแหล{งเงินไดAสำคัญ ซึ่งมีผูAยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสีย

ภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในป�ภาษี 2562 ประมาณ 10 ลAานคน มีผูAที่ตAองเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาอยู{ 4 ลAาน

คน คิดเป�นประมาณรAอยละ 17 ของภาษีทั้งหมด โดยมีมูลค{าอยู{ที่ประมาณ 3.36 แสนลAานบาท (รายงานการ

วิเคราะหjของสำนักงบประมาณของรัฐสภา, 2563) โดยภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา เป�นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคล 

หรือหน{วยภาษีที่มีลักษณะจำเพาะตามกฎหมายไดAกำหนดใหAเป�นบุคคลธรรมดา และมีเงินไดAตามเกณฑj เงินไดAท่ี

เกิดขึ้นในช{วงระหว{าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกป� ผูAมีเงินไดAมีหนAาที่จะตAองยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือ

เสียภาษี ซึ่งจัดเก็บเป�นรายป� ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของป�ถัดไป สำหรับผูAมีเงินไดAบางกรณีจะตAองย่ืน

แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตอนครึ่งป�ดAวย เพื่อเป�นการบรรเทาภาระภาษีที่ตAองชำระ อีกทั้งกฎหมายไดAไดA

กำหนดใหA ผูAจ{างเงินไดA มีหนAาที่หักภาษี ณ ท่ีจ{ายจากเงินไดAบางส{วน เพื่อใหAมีการทยอยชำระภาษี และบรรเทา

ภาระภาษีท่ีจะตAองจ{ายชำระตอนส้ินป�ภาษี  โดยมีการจัดเก็บภาษีในอัตรากAาวหนAา แบ{งออกเป�น 7 ข้ันตามเงินไดA

สุทธิ หากผูAมีเงินไดA มีเงินไดAสุทธิมาก ก็จะตAองเสียภาษีในอัตราที่สูง ทำใหAการวางแผนภาษีจึงมีประโยชนjอย{าง
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มากสำหรับผูAมีเงินไดAที่จะช{วยบรรเทาภาระภาษี ซึ่งอาจจะลดขั้นภาษีไดA หรือเสียภาษีไดAนAอยลง ดังนั้น ผูAวิจัยจึง

ไดAมีความสนใจศึกษาเกี ่ยวกับความรู AความเขAาใจในการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพื ้นท่ี

กรุงเทพมหานคร เพื่อใชAเป�นนำขAอมูลที่ไดAศึกษามาเป�นแนวทางในการนำเสนอขAอมูลของกรมสรรพากร ใหA

ประชาสัมพันธjใหAแก{ประชาชนไดAมีความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาไดAอย{าง

ถูกตAอง ครบถAวน เพื่อประโยชนjแก{ประชาชนโดยทั่วกัน ใหAสามารถวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาไดAอย{าง

ถูกตAอง 

 

วัตถุประสงคFของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตาม ปyจจัยประชากรศาสตรj  

3. เพื่อศึกษาความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ที่มีผลต{อ ความรูA

ความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตประชากรและกลุ/มตัวอย/าง ประชาชนทั่วไปที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในป� พ.ศ. 

2562 มีประชาชนรวมทั้งสิ้น 5,666,264 คน (ประกาศสำนักทะเบียนกลาง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563) ซึ่งผูAวิจัย

ไม{ทราบจำนวนของประชาชนที่มีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาที่แน{นอน จึงใชA

วิธีการกำหนดกลุ{มตัวอย{าง โดยการเป�ดตารางหาขนาดกลุ{มตัวอย{างของ Yamane (1973) โดยที่ผู AวิจัยไดA

กำหนดค{าความคลาดเคลื่อนของการสุ{มตัวอย{างที่ยอมรับไดA 0.05 จึงทำใหAมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จึงพบว{า

จำนวนขนาดของกลุ{มตัวอย{างท่ีตAองทำการศึกษาอยู{ท่ี 400 ตัวอย{าง 

ขอบเขตด6านเนื้อหาและประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงิน

ไดAบุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดAวยตัวแปรดังต{อไปน้ี 

ตัวแปรอิสระ  ได$แก'  

1. ประชากรศาสตรjของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ{งเป�นดAาน เพศ อายุ อาชีพ อายุการทำงาน 

และรายไดAต{อป� 

2. ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดAของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ{งเป�นดAานความรูAทั่วไป

เก่ียวกับเงินไดAพึงประเมิน ดAานการหักค{าใชAจ{าย ดAานการหักค{าลดหย{อน ดAานการคำนวณภาษี และดAานมาตรการ

ทางดAานภาษีของภาครัฐ 

3. ความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ{งเป�นดAานเงินไดAพึง

ประเมิน ดAานค{าใชAจ{าย ดAานค{าลดหย{อน และการย่ืนแบบแสดงรายการ 
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ตัวแปรตาม ได$แก' ความรู AความเขAาใจเกี ่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนFท่ีคาดว(าจะไดRรับ 

1. เพ่ือใหAทราบถึงความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อใหAทราบถึงความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตาม ปyจจัยประชากรศาสตรj  

3. เพื่อใหAทราบถึงความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ที่มีผลต{อ 

ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดท่ีเก่ียวข6อง 

หลักทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได$บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายรัษฎากร และระเบียบ ข$อบังคับภาษีเงินได$

บุคคลธรรมดา 

ผูAมีหนAาท่ีเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ไดAแก{ ผูAท่ีมีเงินไดAเกิดข้ึนในระหว{างป�ภาษีท่ีผ{านมา โดยผูAมีเงินไดA

มีสถานะเป�น อย{างใดอย{างหนึ่ง (ประมวลรัษฎากร ฉบับแกAไขเพิ่มเติม, 2563), (กรมสรรพากร, 2559) และ 

(ตลาดหลักทรัพยjแห{งประเทศไทย, 2558) บุคคลธรรมดา, ผูAถึงความตายระหว{างป�, กองมรดกที่ยังไม{ไดAแบ{ง, 

หAางหุAนส{วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช{นิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน เฉพาะหAางหุAนส{วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช{

นิติบุคคล 

ผูAมีหนAาที่เสียภาษี ตAองยื่นแบบแสดงรายการ ไม{ว{าจะมีภาษีตAองชำระหรือไม{ก็ตาม ไดAแก{ ผูAที่มีเงินไดAพึง

ประเมิน ในป�ภาษีนั้นๆ อันเกิดจากหนAาที่ การงานที่ทำในประเทศไทย หรือเกิดจากกิจการ หรือทรัพยjสินที่อยู{ใน

ประเทศไทย ไม{ว{าเงินไดAจะไดAจ{ายจากในประเทศหรือไม{ หรือผูAที่อยู{ในประเทศไทย ช{วงเวลาหนึ่ง หรือหลาย

ช{วงเวลาในป�ภาษีนั้น เกินกว{าหนึ่งรAอยแปดสิบวัน และมีเงินไดAพึงประเมิน อันเกิดจากหนAาที่ การงานที่ทำใน

ต{างประเทศ หรือเกิดจากกิจการ หรือทรัพยjสินที่อยู{ในต{างประเทศ เฉพาะเงินไดAพึงประเมินส{วนที่ไดAนำเขAามาใน

ประเทศไทย  

เงินไดAพึงประเมิน หมายถึง เงินไดA ที่เขAาลักษณะที่ตAองนำมาเสียภาษี ซึ่งอาจเป�น ตัวเงิน,ทรัพยjสิน, 

ผลประโยชนjอื่นใดที่อาจคำนวณเป�นเงินไดA, เงินค{าภาษีอากรที่ผูAอื่นออกใหAแทนสำหรับเงินไดAประเภทต{างๆ, 

เครดิตภาษีจากเงินปyนผล หรือส{วนแบ{งกำไรท่ีไดAรับจากนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายประเทศไทย  

เงินไดAประเภทต{อไปน้ี รวมถึงเงินค{าภาษีอากรท่ีผูAอ่ืนออกใหAแทนตAองนำมารวมคำนวณภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดา  
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1. เงินไดAเนื่องจากการจAางแรงงาน ไดAแก{ เงินเดือน ค{าจAาง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ ค{าเช{าบAานที่นายจAางใหAอยู{

โดยไม{เสียค{าเช{า รวมท้ังเงิน ทรัพยjสิน หรือประโยชนjอ่ืนใดท่ีไดAมาเน่ืองจากการจAางแรงงาน 

2. เงินไดAเนื่องจากหนAาที่ ตำแหน{งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานใหA ไดAแก{ ค{าจAาง ค{าธรรมเนียม ค{านายหนAา 

เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ค{าเช{าบAานที่นายจAางใหAอยู{โดยไม{เสียค{าเช{า รวมทั้งเงิน ทรัพยjสิน หรือประโยชนjอ่ืน

ใดท่ีไดAมาเน่ืองจากการรับจAาง 

3. ค{าแห{งกู�ดวิลลj ค{าลิขสิทธิ์ ค{าสิทธิ เงินไดAที่มีลักษณะไดAรับเป�นครั้งละหนึ่งป�อันไดAมาจากพินัยกรรม คำ

พิพากษา หรือนิติกรรมอ่ืนใด  

4. เงินไดAท่ีไดAรับมาจาก การลงทุน อันไดAแก{ 

4.1 ดอกเบี้ย จากพันธบัตร เงินฝาก หุAนกูA ตั๋วเงิน เงินกูAยืมที่อาจมีหลักประกันหรือไม{ก็ไดA รวมถึงเงินไดAที่มี

ลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยผลประโยชนj หรือค{าตอบแทนอื่นที่ไดAจากการกูAยืม หรือจากสิทธิเรียกรAองอัน

อาจมีหลักประกันหรือไม{ก็ไดA 

4.2 เงินปyนผล ส{วนแบ{งกำไร หรือประโยชนjอื่นใดท่ีไดAจากนิติบุคคล กองทุนรวม สถาบันการเงินท่ีจัดตั้งตาม

กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย หรือเงินปyนผล ส{วนแบ{งกำไรท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ{ายไวA 

4.3 เงินโบนัสท่ีจ{ายใหAแก{ผูAถือหุAน หรือผูAเป�นหุAนส{วน 

4.4 เงินลดทุนของนิติบุคคล เฉพาะส{วนท่ีจ{ายไม{เกินกำไรและเงินลงทุน 

4.5 เงินเพ่ิมทุนของนิติบุคคล ซ่ึงต้ังจากกำไรท่ีไดAมา หรือเงินลงทุน 

4.6 ผลประโยชนjท่ีไดAรับจากการควบกัน รับช{วงกัน หรือเลิกกันของนิติบุคคล ซ่ึงตีราคาไดAไม{เกินเงินลงทุน 

4.7 ผลประโยชนjจากการโอนหุAน พันธบัตร ต๋ัวเงิน ตราสารแสดงสิทธิ ซ่ึงตีราคาไดAไม{เกินเงินลงทุน 

5. เงินไดA หรือประโยชนjจากการใหAเช{าทรัพยjสิน หรือจากการผิดสัญญา 

6. เงินไดAที ่ไดAมาจากการประกอบวิชาชีพอิสระ ไดAแก{ การประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพกฎหมาย วิศวกรรม 

สถาปyตยกรรม บัญชี ศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืนท่ีถูกกำหนดไดAในพระราชกฤษฎีกา 

7. เงินไดAจากการรับเหมา ท่ีลงทุนในการจัดหาสัมภาระนอกจากเคร่ืองมือ 

8. เงินไดAจากการธุรกิจ พาณิชยj เกษตร อุตสาหกรรม ขนส{ง และอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวAใน 1 ถึง 7 

การหักค{าใชAจ{าย โดยเงินไดAพึงประเมินแต{ละประเภทจะสามารถหักค{าใชAจ{ายไดAแต{ต{างกันไปตามแต{

ที่มาของเงินไดAพึงประเมิน ซึ่งสามารถหักค{าใชAจ{ายไดAเป�น 2 รูปแบบคือ หักค{าใชAจ{ายเป�นการเหมา หรือหัก

ค{าใชAจ{ายตามจำนวนท่ีจ{ายจริง 

ค{าลดหย{อน เป�นสิทธิประโยชนjทางภาษีท่ีกฎหมายมอบใหAเพ่ือบรรเทาภาระภาษีเงินไดAบุคคลธรรม โดย

ข้ึนอยู{กับสถานภาพ และภาระของผูAมีเงินไดA 

มาตรการทางดAานภาษีของภาครัฐ ที่ผ{านมารัฐบาลไดAมีมาตรการเกี่ยวกับค{าลดหย{อนภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาที่ไดAประกาศใชA และยังคงใชAอยู{จนถึงป�ภาษีปyจจุบันอีกหลายรายการ เช{น ในป�ภาษี 2563 มีโครงการ
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ลดหย{อนสำหรับชAอปดีมีคืน หรือค{าซื้อสินคAาหรือบริการในประเทศ ระหว{างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 

2563 ท่ีจ{ายใหAผูAประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค{าเพ่ิมตามท่ีจ{ายจริง แต{ไม{เกิน 30,000 บาท 

การคำนวณภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา วิธีคำนวณภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย สามารถคิด

ไดA 2 วิธี โดยจะตAองคำนวณทั้ง 2 วิธีและเลือกว{าวิธีใดที่คำนวณแลAวจะตAองเสียภาษีสูงกว{า ไดAแก{ (ทวีวัฒนj กีรติ

วานิชยj, 2560) 

วิธ่ี 1 วิธีคำนวณจากเงินไดAพึงประเมินทุกประเภท 

 เงินไดAสุทธิ = เงินไดAพึงประเมิน - ค{าใชAจ{าย - ค{าลดหย{อน 

 ภาษีเงินไดA = เงินไดAสุทธิ x อัตราภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

วิธีท่ี 2 คำนวณจากเงินไดAพึงประเมิน 

 ภาษีเงินไดA = เงินไดAพึงประเมิน x อัตราภาษี 0.5%   

การยื่นภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาเป�นหนAาที่ของผูAเสียภาษี แมAว{าในป�ภาษีนั้นจะมีเงินไดAสุทธิที่ไดAรับ

ยกเวAนใหAไม{ตAองเสียภาษี แต{ผูAมีเงินไดAพึงประเมินบังคงตAองยื่นแบบชำระภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาอยู{ โดยจะมี

กำหนดการย่ืนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา  

1. กำหนดการยื่นภาษีประจำป� ช{วงระหว{างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของป�ภาษีถัดไป โดยเป�นการย่ืน

รายการเงินไดAในป�ภาษีท่ีผ{านมา ต้ังแต{วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกป� 

2. กำหนดการยื่นภาษีเงินไดAพึงประเมินครึ่งป� จะเกิดขึ้นเมื่อเป�นผูAมีเงินไดAประเภทที่ 5 ถึง 8 รวมกันเกิน 60,000 

บาท ซึ่งจะตAองยื่นแบบแสดงรายการในระหว{างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ของป�ภาษีนั้น โดยที่ค{า

ลดหย{อนบางรายการจะสามารถใชAสิทธิไดAเพียงครึ่งเดียว หากยื่นภาษีเงินไดAพึงประเมินครึ่งป�แลAวก็ยังคงตAองย่ืน

ภาษีเงินไดAพึงประเมินประจำป�อีกดAวย 

แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนภาษี 

การวางแผนภาษี คือ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงผูAรับเงิน ซึ่งจากปกติเป�น หน{วยงานที่จัดเก็บ

ภาษี ใหAเป�นกิจการ หรือหน{วงงานอ่ืนๆ (Hoffmann) 

  การวางแผนภาษี คือ การนำสิทธิประโยชนjทางภาษีที่กฎหมายกำหนดไวA มาใชAลดหย{อนภาษีเงินไดA

ประจำป� เพ่ือบรรเทาภาระภาษีใหAลดลงโดยยังถูกตAองตามกฎหมายกำหนดไวA 

 การวางแผนภาษี คือ แนวทางในการช{วยใหAผูAมีเงินไดAสามารถเตรียมตัวในการย่ืนแบบ 

ชำระภาษีไดAอย{างถูกตAอง และครบถAวน โดยสามารถใชAสิทธิประโยชนjทางภาษีที่กฎหมายกำหนดไดAอย{างถูกตAอง 

ซ่ึงหลักในการวางแผนภาษีท่ีดี คือ รูAประเภทของเงินไดAพึงประเมิน เพ่ือรูAค{าใชAจ{ายท่ีหักภาษีไดA รูAค{าลดหย{อน รูAวิธี

คำนวณภาษี และช{องทางการย่ืนภาษี (ตลาดหลักทรัพยjแห{งประเทศไทย, 2560) 

1. เร่ืองท่ีตAองรูAเพ่ือใหA การวางแผนภาษีของบุคคล เกิดประโยชนjสูงสุด ไดAแก{  

2. เรื่องความรูA ความเขAาใจ เกี่ยวกับขAอบังคับ แนวปฏิบัติของภาษีที่เกี่ยวขAองกับแต{ละบุคล เพื่อป¤องกันการ

สูญเสีย หรือผิดพลาดจากการเสียภาษีไม{ถูกตAอง 
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3. เร่ืองการจัดการ และการจัดเก็บขAอมูลการเสียภาษีของตนเอง รวมถึงเอกสาร และหลักฐานต{างๆท่ีเก่ียวขAองใน

การเสียภาษี ซ่ึงเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนภาษี 

4. เร่ืองใชAสิทธิประโยชนjตามมาตรการพิเศษท่ีภาครัฐกำหนดในแต{ละป�ภาษี 

ธนิดา จิตรjนAอมรัตนj ( 2559 ) การวางแผนภาษีเงินไดAส{วนบุคคล คือการกำหนดแนวทางปฎิบัติในการ

เสียภาษี เพื่อใหAเสียภาษีไดAอย{างถูกตAอง ประหยัด ซึ่งไม{ใช{แนวทางการเลี่ยงภาษี แต{เป�นการใชAสิทธิประโยชนjมา

ลดภาษีท่ีจะตAองเสีย จากเดิมท่ีไม{ไดAมีการวางแผน  

  รัชดาภรณj เมฆเสนา ( 2554 ) การวางแผนภาษี คือการเตรียมการเพื่อใหAเสียภาษีไดAอย{างประหยัด 

ถูกตAอง และครบถAวน โดยใชAสิทธิประโยชนjทางภาษีท่ีกฎหมายไดAกำหนดใหAไวA เพ่ือบรรเทาภาระภาษี  

ความรอบรูAในการวางแผนภาษี เป�นทักษะ ความสามารถ และความชำนาญ ในการนำความรูAเกี่ยวกับกฎหมาย

ภาษีท่ีเก่ียวขAอง มาใชAในการเตรียมการบริหารจัดการกับภาระภาษีท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือใหAการเสียภาษีเป�นไปไดAอย{าง

ถูกตAอง ครบถAวน และประหยัด โดยไม{มีเจตนาฝ¦าฝ§นกฎหมาย  (วราพร เปรมพาณิชยjนุกูล, 2561) 

ประกอบดAวย (กรมสรรพากร, 2558) 

1. การรูAประเภทเงินไดA หมายถึง การรูAจักประเภทของรายไดAของตนเองที่ไดAรับมานั้น เป�นเงินไดAพึงประเมิน

ประเภทใด อยู{ในเกณฑjตAองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีหรือไม{  หรืออยู{ในประเภทเงินไดAที่ไดAรับการ

ยกเวAนภาษีหรือไม{ อีกท้ังควรจัดประเภทเงินไดAพึงประเมินไดAถูกตAองตามประมวลรัษฎากร 

2. การรูAค{าใชAจ{ายท่ีใชAหักภาษี หมายถึง รูAจักประเภทของค{าใชAจ{ายท่ีสามารถใชAหักเป�นค{าใชAจ{ายไดA และหักไดAเป�น

จำนวนเท{าใดตามท่ีกำหนดไวA เพ่ือใหAสามารถใชAสิทธิประโยชนjไดAอย{างเต็มท่ี 

3. การรูAวิธีการคำนวณภาษี หมายถึง รูAถึงวิธีการคำนวณเพ่ือหาเงินไดAไดAสุทธิ เพ่ือนำเงินไดAสุทธิมาคำนวณหาภาษี

เงินไดAท่ีตAองเสียภาษี เพ่ือไม{ใหAเกิดปyญหาในการย่ืนผิดพลาด หรือย่ืนเกิดยอดเงินท่ีพึงเสียภาษี 

4. การรูAช{องทางการยื่นภาษี หมายถึง การรูAว{า สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ไดAทางช{องทางใดบAาง 

สถานที่ใดบAาง และมีกำหนดการยื่นเมื่อใด สามารถชำระเต็มจำนวน หรือแบ{งชำระไดAเท{าไหร{ เพื่อไม{ใหAเกิด

ปyญหาการยื่นล{าชAา หรือยื่นผิดพลาด อันจะเป�นเหตุใหAตAองเสียค{าปรับ และค{าธรรมเนียมต{างๆที่เป�นผลใหAเกิด

ภาระทางภาษีอันไม{จำเป�น  

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี ้ เป�นการวิจัยแบบไม{ทดลอง (Non-Experimental Design) เป�นการเก็บรวบรวม

ขAอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Section Studies) โดยใชAเครื ่องมือในการวิจัยเป�นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทำการวิเคราะหjขAอมูลดAวยวิธีทางสถิติ ซึ่งประชากรที่ใชAในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดAแก{ 

ประชาชนทั่วไปที่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผูAวิจัยไม{ทราบจำนวนของประชาชนที่มีการยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาที่แน{นอน จึงใชAวิธีการกำหนดกลุ{มตัวอย{าง ของ Yamane จึงพบว{า

จำนวนขนาดของกลุ{มตัวอย{างอยู{ท่ี 400 ตัวอย{าง 
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เครื่องมือที่ใชAในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป�นเครื่องมือที่ผูAวิจัยใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูล 

การวิจัยนี้เป�นวิธีวิจัยเชิงสำรวจที่ใชAแบบสอบถามปลายเป�ด และปลายป�ด โดยในส{วนของแบบสอบถามปลายป�ด 

ผูAวิจัยมีตัวเลือกใหAผูAตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดA และในส{วนแบบสอบถามปลายเป�ด ผูAวิจัยไดAกำหนดใหAผูAสอบ

ถามไดAแสดงความคิดเห็นในการตอบ โดยแบบสอบถามแบ{งออกเป�น 5 ส{วน ไดAแก{ 

ส{วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตรjของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบดAวย เพศ 

อายุ อาชีพ อายุการทำงาน รายไดAต{อป� มีจำนวน 5 ขAอ  

ส{วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ประกอบดAวย ดAานความรูAทั่วไปเกี่ยวกับเงินไดAพึงประเมิน ดAานการหักค{าใชAจ{าย ดAานการหักค{า

ลดหย{อน ดAานการคำนวณภาษี และดAานมาตรการทางดAานภาษีของภาครัฐ มีจำนวน 19 ขAอ  

ส{วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ประกอบดAวย ดAานเงินไดAพึงประเมิน ดAานค{าใชAจ{าย ดAานค{าลดหย{อน และการย่ืนแบบแสดงรายการ  

ส{วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 5 ขAอ  

ส{วนที่ 5 เป�นขAอคำถามปลายเป�ดที่เกี่ยวกับขAอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ขAอ 

ผูAวิจัยไดAนำแบบสอบถามท่ีมีการแกAไขปรับปรุงแลAว ไปดำเนินการเก็บขAอมูล โดยจัดทำเป�นแบบสอบถาม

ออนไลนj กับกลุ{มตัวอย{างจำนวน 400 คน ที่เป�นประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการสุ{มแบบสะดวก 

ในช{วงเดือนธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 หลังจากไดAรวบรวมขAอมูลจนครบถAวนแลAว นำขAอมูลที่ไดAไป

วิเคราะหjผ{านโปรแกรมคอมพิวเตอรjสำเร็จรูปทางสถิติ  

เม่ือรวบรวมขAอมูลเสร็จส้ิน ผูAวิจัยนำขAอมูลท่ีไดAมาประมวลผลดAวยการวิเคราะหjขAอมูล ดังต{อไปน้ี 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชAในการวิเคราะหjขAอมูลดังน้ี  

1. ใชAค{ารAอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะหjตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ{ม ไดAแก{ 

ประชากรศาสตรj ท่ีประกอบดAวย เพศ อายุ อาชีพ อายุการทำงาน รายไดAต{อป� 

2. ใชAค{าเฉล่ียและส{วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ  

ไดAแก{ ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดAของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ความรูAความเขAาใจในการ

วางแผนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคล

ธรรมดาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชAในการวิเคราะหjขAอมูลดังน้ี 

1. เพื ่อศึกษาความรู AความเขAาใจเกี ่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ โดยใชAการวิเคราะหjดAวยขAอมูลสถิติ t-test 
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2. เพื ่อศึกษาความรู AความเขAาใจเกี ่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ อาชีพ อายุการทำงาน และรายไดAต{อป� โดยใชAการวิเคราะหjดAวยขAอมูลสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต{างจะนำไปสู{การเปรียบเทียบรายคู{ โดยใชA

วิธีของ LSD 

3. เพื่อศึกษาความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ทีมีผลต{อ ความรูA

ความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะใชAการ

วิเคราะหjขAอมูลดAวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหjประชากรศาสตรj ส{วนใหญ{เป�นเพศหญิงอายุระหว{าง 20 – 30 ป� ประกอบอาชีพเป�นพนักงาน 

ลูกจAาง อายุการทำงาน 0 – 5 ป� และมีรายไดAต{อป�ท่ี 150,001 – 300,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะหjความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนมีความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาโดยภาพรวมอยู{ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะหjความรูAความเขAาเกี่ยวกับภาษีเงินไดA และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ประชาชนมี

ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดAโดยภาพรวมอยู{ในระดับมาก 

4. ผลการเปรียบเทียบความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ อายุการทำงาน รายไดAต{อป� สามารถสรุปการวิจัยไดAว{า ประชาชนในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ อาชีพ อายุการทำงาน และรายไดAต{อป�ที่แตกต{างกัน ทำใหAความรูAความเขAาใจใน

การวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต{างกัน อย{างมีนัยสำคัญ 

5. ผลการวิเคราะหjความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับเงินไดAพึงประเมิน และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ที่มี

ผลต{อความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม โดยเรียงลำดับที่มีผลสูงสุด คือ ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานการหักค{าลดหย{อน ความรูA

ความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานการคำนวณภาษี ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานมาตรการ

ทางดAานภาษีของภาครัฐ และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ดAานการย่ืนแบบแสดงรายการ ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจ ัยความรู AความเขAาใจเกี ่ยวกับการวางแผนภาษีเง ินไดAบ ุคคลธรรมดา ในเขตพื ้นท่ี

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคjไดAดังต{อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะหjความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี

ระดับความรูAความเขAาใจโดยภาพรวมอยู{ในระดับมาก ซึ่งพบว{าประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรูA

ความเขAาใจในการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาว{า วางแผนภาษีเพื่อใหAเสียภาษีไดAอย{างถูกตAอง ซึ่งสอดคลAอง
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กับแนวคิดของธนิดา จิตรjนAอม (2559) เรื่องการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาใหAถูกตAองทำอย{างไร ซึ่งใหA

แนวคิดไวAว{า การวางแผนภาษี คือ การกำหนดแนวทางในการเสียภาษี เพื่อใหAเสียภาษีไดAอย{างถูกตAอง และ

สามารถประหยัดภาษีไดAอย{างสูงสุด แต{ไม{ใช{แนวทางในการหลีกเลี่ยงภาษี แต{เป�นการนำสิทธิประโยชนjทางภาษี

มาใชAใหAเกิดประโยชนj เพื่อใหAเกิดประโยชนjสูงสุดจาการวางแผนภาษี และทำใหAเกิดการประหยัดภาษีที่ตAองชำระ

อย{างถูกตAองตามกฎหมาย และสอดคลAองกับแนวคิดของวลัยพร เกษตรสุวรรณ (2559) เรื่อง ปyจจัยที่มีผลต{อ

โอกาสในการซื้อสินคAาหรือบริการเพื่อลดหย{อนภาษีตามมาตรการกระตุAนเศรษฐกิจ “ช็อปช{วยชาติ” ที่ไดAตีความ

แนวคิด การวางแผนภาษี คือ การตัดสินใจเตรียมการ เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีในระยะสั้น และ

ระยะยาว เพ่ือใหAมีการเสียภาษีและการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีเป�นไปไดAอย{างถูกตAอง 

2. ผลการศึกษาความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย

จำแนกตามประชากรศาสตรj ไดAแก{เพศ อายุ อาชีพ อายุการทำงาน และรายไดAต{อป� สามารถนำมาสรุปไดAดังน้ี 

2.1 ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศที่แตกต{างกัน ทำใหAความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา แตกต{างกัน ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ สิริมา บูรณjกุศล, ธนาศักดิ์ ข{ายกระ

โทก, และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชยj (2563) พบว{า เพศ ที่แตกต{างกันมีความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีท่ี

แตกต{างกัน เช{นเดียวกันกับงานวิจัยของ ศิริรัตนj พ{วงแสงสุข, รณพร พิทักษjมวลชน, และไพสรณj สูงสมบัติ 

(2561) ที่พบว{า กลุ{มตัวอย{างที่มีเพศที่แตกต{างกัน มีความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีที่แตกต{างกัน และ

สอดคลAองกับงานวิจัยของ นิสริน วิชิตะกุล (2563) พบว{า กลุ{มตัวอย{างที่มีเพศที่แตกต{างกันมีการวางแผนภาษี

เงินไดAบุคคลธรรมดาท่ีแตกต{างกัน 

2.2 ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกต{างกัน ทำใหAความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา แตกต{างกัน ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยอของ สิริมา บูรณjกุศล, ธนาศักดิ์ ข{าย

กระโทก, และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชยj (2563) ท่ีพบว{า อายุท่ีแตกต{างกันมีความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี

ที่แตกต{างกัน เช{นเดียวกันกับงานวิจัยของ ศิริรัตนj พ{วงแสงสุข, รณพร พิทักษjมวลชน, และไพสรณj สูงสมบัติ 

(2561) ที่พบว{า กลุ{มตัวอย{างที่มีเพศที่แตกต{างกัน มีความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีที่แตกต{างกัน และ

สอดคลAองกับงานวิจัยของ นิสริน วิชิตะกุล (2563) พบว{า กลุ{มตัวอย{างที่มีเพศที่แตกต{างกันมีการวางแผนภาษี

เงินไดAบุคคลธรรมดาท่ีแตกต{างกัน 

2.3 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีแตกต{างกัน ทำใหAความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา แตกต{างกัน ซ่ึงสอดคลAองเช{นเดียวกันกับงานวิจัยของ ศิริรัตนj พ{วงแสงสุข, รณ

พร พิทักษjมวลชน, และไพสรณj สูงสมบัติ (2561) ที่พบว{า กลุ{มตัวอย{างที่มีอาชีพที่แตกต{างกัน มีความรูAความ

เขAาใจในการวางแผนภาษีท่ีแตกต{าง 

2.4 ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุการทำงานที่แตกต{างกัน ทำใหAความรูAความเขAาใจ

เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา แตกต{างกัน ซึ่งสอดคลAองกับ ศิริรัตนj มากทAวม (2563) ที่พบว{า 

ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต{างกัน มีความรูAความเขAาใจในการยื่นแบบภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาที่แตกต{างกัน 
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และสอดคลAองกับงานวิจัยของ สุภาภรณj จุลวัฒฑกะ (2561) ที่พบว{า ประสบการณjการทำงานที่แตกต{างกัน มี

ความเขAาใจในการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาไม{แตกต{างกัน 

2.5 ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีรายไดAต{อป�ที ่แตกต{างกัน ทำใหAความรูAความเขAาใจ

เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา แตกต{างกัน ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ นิสริน วิชิตะกุล (2563) 

พบว{า กลุ{มตัวอย{างที่มีรายไดAต{อเดือนที่แตกต{างกันมีการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาที่แตกต{างกัน ซ่ึง

สอดคลAองกับ ศิริรัตนj มากทAวม (2563) ที่พบว{า รายไดAที่แตกต{างกัน มีความรูAความเขAาใจในการยื่นแบบภาษีเงิน

ไดAบุคคลธรรมดาท่ีแตกต{างกัน 

3. ผลการศึกษาความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA และความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ที่มีผลต{อ

ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปดังน้ี 

3.1 ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดA ดAานความรูAท่ัวไปเก่ียวกับเงินไดAพึงประเมิน ไม{มีผลต{อความรูA

ความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับ กันตj

กนิษฐj จูรัตนj (2560) ที่ไดAศึกษาระดับความรูAความเขAาใจในการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ของประชาชนใน

เขตอำเภอแม{สอด พบว{าประชาชนขาดความรูAความเขAาใจดAานความรูAทั่วไปในการแยกประเภทเงินไดAพึงประเมิน 

และงานวิจัยของสอดคลAองกับงานวิจัยของ นิสริน วิชิตะกุล (2563) ที่พบว{า ระดับความรูAความเขAาใจเบี้ยงตAน

เกี่ยวกับภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของขAาราชการกองทัพบก ในส{วนกองบัญชาการกองทัพบกที่เป�นกลุ{มตัวอย{าง 

ไม{มีอิทธิพลต{อการวางแผนภาษี 

3.2 ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานการหักค{าใชAจ{าย ไม{มีผลต{อความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับ

การวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับ สุภาภรณj จุลวัฒฑกะ 

(2561) ที่ศึกษาเรื่อง ความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของพนักงานเครือคุณาลัยกรุ�ป 

พบว{า กลุ{มตัวอย{างมีความเขAาใจในรายการลดหย{อนเพียงบางรายการ ทำใหAใชAสิทธิ์การหักลดหย{อนไม{เต็มท่ี

เท{าที่ควรจะเป�น และสอดคลAองกับงานวิจัยของ กุสุมา ดำรงชัย (2561) เรื่อง ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการเสีย

ภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในตำบลกู{ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ท่ีพบว{า กลุ{มตัวอย{างยังขาดความรูA

ความเขAาใจเก่ียวกับการหักค{าใชAจ{าย 

 3.3 ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานการหักค{าลดหย{อน มีผลต{อความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับ

การวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ ปภาวรินทj คช

หิรัญ (2558 พบว{า บุคคลท่ีเสียภาษีตAองการสิทธิประโยชนjทางภาษีท่ีเก่ียวกับขAองกับการลงทุนในการออม แสดง

ใหAเห็นว{าสิทธิประโยชนjทางภาษีส{งผลต{อการวางแผนในการย่ืนแบบเพ่ือเสียภาษี แต{ไม{สอดคลAองกับงานวิจัยของ 

กุสุมา ดำรงชัย (2561) ท่ีพบว{า กลุ{มตัวอย{างยังขาดความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการหักค{าลดหย{อน 

3.4 ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานการคำนวณภาษี มีผลต{อความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ นิสริน วิชิตะกุล 

(2563) ที่พบว{า ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ{าย และการคำนวณภาษีเงินไดA
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บุคคลธรรมดา มีอิทธิพลต{อการวางแผนภาษีเงินไดA  ซึ่งสอดคลAองกับ ศิริรัตนj มากทAวม (2563) ที่พบว{า ผูAท่ี

คำนวณภาษีดAวยตนเองมีความรูAความเขAาใจในการย่ืนแบบภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา 

3.5 ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานมาตรการทางดAานภาษีของภาครัฐ มีผลต{อความรูAความ

เขAาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับ วลัยพร 

เกษตรสุวรรณ (2559) ท่ีพบว{า ผูAท่ีมีเงินไดAท่ีตAองชำระภาษี ซ้ือสินคAา หรือบริการเพ่ือลดหย{อนภาษีตามมาตรการ 

ซึ่งเป�นไปตามที่รัฐบาลกำหนดเป¤าหมายไวA และสอดคลAองกับ เจษณี เดชปรีชา (2562) ที่ พบว{า กลุ{มตัวอย{าง

เขAาใจว{ามาตรการทางดAานภาษีของรัฐท่ีออกมาในป�ภาษีน้ัน สามารถนำมาลดหย{อนภาษีไดA 

3.6 ความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ดAานเงินไดAพึงประเมิน ไม{มีผลต{อความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับ

การวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของนิสริน วิชิตะกุล 

(2563) พบว{า กลุ{มตัวอย{างมีการคำนวณภาษีล{วงหนAาทุกตAนป� เพื่อตAองการทราบยอดภาษีที่ตAองเสียคร{าวๆ และ

สอดคลAองกับศิริรัตนj พ{วงแสงสุข, รณพร พิทักษjมวลชน, และไพสรณj สูงสมบัติ (2561) ที่พบว{ากลุ{มตัวอย{างมี

ความเขAาใจว{าขาดความเขAาใจในการใชAสิทธิประโยชนjดAานค{าใชAจ{าย ทำใหAไม{สามารถใชAประโยชนjจากการลดภาษี

ท่ีเก่ียวกับดAานค{าใชAจ{ายไดAอย{างเต็มท่ี 

3.7 ความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ดAานค{าใชAจ{าย ไม{มีผลต{อความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับ เจษณี เดชปรีชา (2562) ท่ี

พบว{า กลุ{มตัวอย{างทราบว{า คู{สมรสยื่นแบบร{วมกัน จะสามารถหักค{าใชAจ{ายไดAรAอยละ 50 แต{ส{วนละไม{เกิน 

100,000 บาท และสอดคลAองกับสิริมา บูรณjกุศล, ธนาศักด์ิ ข{ายกระโทก, และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชยj (2563) ท่ี

พบว{า กลุ{มตัวอย{างมีปyญหาเกี่ยวกับความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีดAานค{าลดหย{อน ซึ่งส{งผลใหAไม{สามารถใชA

ประโยชนjจากมาตรการช{วยลดภาษี 

3.8 ความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ดAานค{าลดหย{อน ไม{มีผลต{อความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ นิสริน วิชิตะกุล 

(2563) ที่พบว{า ขAาราชการ กองทัพบก ในส{วนกองบัญชาการกองทัพบกที่เป�นกลุ{มตัวอย{าง มีการวางแผนภาษี

โดยการแจAงรายการลดหย{อนภาษีเพิ่มเมื่อมีรายไดAที่สูงขึ้น และไม{สอดคลAองกับปภาวรินทj คชหิรัญ (2558) ท่ี

พบว{าหากกลุ{มตัวอย{างท่ีมีความรูAเก่ียวกับการใชAสิทธิค{าลดหย{อน จะมีผลต{อการวางแผนการย่ืนภาษี  

3.9 ความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ดAานการยื่นแบบแสดงรายการ ที่มีผลต{อความรูAความเขAาใจ

เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สอดคลAองกับปภาวรินทj คชหิรัญ 

(2558) ที่พบว{าหากกลุ{มตัวอย{างมีความรูAว{าคู{สมรสสามารถแยกยื่น หรือยื่นรวมภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาไดAทุก

หมวดรายไดA และช{องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาออนไลนj และยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีโดยตรง มีผลต{อการวางแผนการยื่นภาษี แต{ไม{สอดคลAองกับงานวิจัยของ นิสริน วิชิตะกุล 

(2563)  ท่ีพบว{าระดับความรูAในการย่ืนแบบแสดงรายการไม{มีอิทธิพลต{อการวางแผนภาษี 
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ขRอเสนอแนะ 

1. ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานการหักค{าลดหย{อน กรมสรรพากร ที่เป�นหน{วยงานที่มีหนAาท่ี

จัดเก็บภาษี ควรมีการแนะนำความรูAโดยวิธีต{างๆ เช{น การออกกิจกรรมใหAความรูA การออกเอกสารเผยแพร{

ความรูA เกี่ยวกับภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา การเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา การจัดเก็บขAอมูลเกี่ยวกับภาษีเงินไดA

บุคคลธรรมดา และขAอมูลอื่นที่ที่เกี่ยวขAอง ที่จะส{งผลใหAประชาชนเสียภาษีไดAอย{างถูกตAองที่สุด และเพื่อใหA

กรมสรรพากรน้ัน ไดAเก็บภาษีเพ่ิมมากข้ึน  

2. ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดA ดAานการคำนวณภาษี ในเว็บไซตjของกรมสรรพากร ท่ีเป�นช{องทางใน 

การยื่นภาษีแบบออนไลนj ควรมีการจัดทำโปรแกรมคำนวณภาษีเงินไดAพึงประเมินที่จะตAองเสีย พรAอมทั้งมี

คำแนะนำในการ ใชAสิทธิประโยชนjทางภาษีที่ถูกตAองตามกฎหมาย ไวAใหAเป�นทางเลือกใหAกับผูAเสียภาษีไดAทดลอง

คำนวณภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาเพ่ือวางแผนภาษีเงินไดAในป�ภาษีน้ันๆก{อนกำหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการ 

เพราะสื่ออื่นที่ใชAสำหรับวางแผนภาษีมักจะเป�นของธนาคารซึ่งจะแนะนำสิทธิประโยชนjทางภาษีตามแต{ที่องคjกร

มี ซ่ึงอาจไม{ครอบคลุม หรือไม{ตรงกับสิทธิประโยชนjท่ีผูAเสียภาษีตAองการจะใชAสิทธิ 

3. ความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดA ดAานมาตรการทางดAานภาษีของภาครัฐ ทั้งรัฐบาลและกรมสรรพากร 

ควรมีการประชาสัมพันธj และมีมาตรการทางดAานภาษีมากกว{า 1 โครงการ ซึ่งอาจจะตAองมีระยะเวลาโครงการท่ี

คลอบคลุมตลอดช{วงป�ภาษี ซ่ึงในปyจจุบันรัฐบาลไดAมีมาตรการทางดAานภาษีเพียงโครงการเดียว และเป�นโครงการ

ท่ีมีกำหนดระยะเวลาเพียงส้ันๆ อาจส{งผลใหAผูAเสียภาษีบางรายอาจไม{พรAอมกับการร{วมโครงการในช{วงระยะเวลา

นั้นๆ ทำใหAเสียสิทธิประโยชนjทางดAานมาตรการทางดAานภาษีไป และรัฐบาลควรใหAประชาชนมีส{วนร{วมในการ

จัดสรรเงินภาษีที่มาจากประชาชน ซึ่งไม{ว{าจะเป�นภาษีทางตรง หรือภาษีทางอAอม ที่จะนำไปใชAประโยชนjในส{วน

ต{างๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ เพ่ือกระตุAนใหAเกิดความร{วมมือในการเสียภาษี 

4. ความรูAความเขAาใจในการวางแผนภาษี ดAานการยื่นแบบแสดงรายการ กรมสรรพากร ควรมีการพัฒนาระบบ 

ใหAมีความรวดเร็ว และทันสมัย และมีการพัฒนาบุคลการใหAมีความรูA ขAอมูล ที่ครบถAวน และทันต{อเหตุการณj 

เพื่อใหAสามารถทำความเขAาใจกับผูAเสียภาษีที่มาปรึกษา เพื่อเป�นการสรAางสัมพันธjที่ดีระหว{างเจAาหนAาที่กับ

ประชาชน 

 

ขRอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต(อไป 

1. ควรศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน หรือขยายของเขตงานวิจัยใหAกวAางข้ึน เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีไดAศึกษาเฉพาะ กลุ{ม

ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพียงเท{านั้น ซึ่งไม{อาจสะทAอนความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับการวางแผน

ภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนไดA 

2. ควรศึกษาความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดา ตามปyจจัยอ่ืนๆ 

 

 



 14 

เอกสารอRางอิง 

กุสุมา ดำรงชัย. (2561). ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตำบล 

กู{ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียป�ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – 

มิถุนายน 2561, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

เจษณี เดชปรีชา. (2562). ปyจจัยท่ีมีผลต{อความรูAความเขAาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาของ 

บุคลากรดAานสาธารณสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. การคAนควAาอิสระ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นิสริน วิชิตะกุล. (2563). ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดAบุคคลธรรมดาท่ีมีผลต{อการวางแผนภาษีเงินไดA 

บุคคลธรรมดาของขAาราชการกองทัพบก ในส{วนกองบัญชาการกองทัพบก. การคAนควAาอิสระ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยj 

ปภาวรินทรj คชหิรัญ. (2557). ศึกษาการเรียนรู$ความเข$าใจและป_จจัยท่ีส'งผลต'อการตัดสินใจในการแยกย่ืนหรือ 

ย่ืนรวมภาษีเงินได$บุคคลธรรมดาของคู'สมรส กรณีศึกษา : พนักงานเอกชนท่ีทำงานในเขตลุมพินี. สาร 

นิพนธjบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยj 

ธนิดา จิตรjนAอมรัตนj. (2559). การวางแผนภาษีเงินได$บุคคลธรรมดาให$ถูกต$องทำอย'างไร. วารสารสุทธิปริทัศนj ป� 

ท่ี 30 ฉบับท่ี 95, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยj 

ธรรมนิติ. (2563). ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณj 2563. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนัก พัฒนาการบริหารนิติ 

ธรรม จำกัด 

วลัยพร เกษตรสุวรรณ และฉัตรมงคล วงศjรัฐนันทj. (2559). ป_จจัยท่ีมีผลต'อโอกาสในการซ้ือ สินค$าหรือบริการ 

เพ่ือลดหย'อนภาษีตามมาตรการกระตุ$นเศรษฐกิจ “ช็อปช'วยชาติ”. การประชุมวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรj คร้ังท่ี 55, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรj 

ศิริรัตนj พ{วงแสนสุข รณพร พิทักษjมวลชน และไพสรณj สูงสมบัติ. (2561). ความรู$ ความ เข$าใจ ในการวางแผน 

ภาษีเงินได$บุคคลธรรมดา. การคAนควAาอิสระบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศิริรัตนj มากทAวม. (2563). ป_จจัยท่ีส'งผลต'อความรู$ความเข$าใจในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษิเงินได$บุคคล 

ธรรมดา ของกำลังพลมณฑลทหารบกท่ี 12. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ 

นานาชาติ คร้ังท่ี 11, มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สิริมา บูรณjกุศล, ธนาศักด์ิ ข{ายกระโทก, และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชยj. (2563). ความรู$ความเข$าใจในการวางแผน 

ภาษีเงินได$บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและ 

นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 5, มหาวิทยาลัยราชธานี 

สุภาภรณj จุลวัฒฑกะ. (2561). ความรู$ความเข$าใจในการวางแผนภาษีเงินได$บุคคลธรรมดาของพนักงานในเครือ 

คุณาลัยกรุkป.วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห{งแปซิฟ�ค ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน  

2561, มหาวิทยาลัยราชพฤกษj 


