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บทคัดย่อ 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอ  แม่สอด     
จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอแม่
สอด 2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด โดยก าหนด
ขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในเขตอ าเภอแม่สอด จ านวน 61,436 คน จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 58.2 โดยมีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 32.7 เป็นส่วนมาก มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 52.9 เป็น
ส่วนมาก มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 40.6 มีอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 26.1 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 73.5 เป็นส่วนมาก เมื่อเปรียบเทียบระดบัความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในอ าเภอแม่สอด จังหวัด ตาก ตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า 
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในระดับ
ปานกลาง  แนวทางการพัฒนาควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาท าการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้กับประชาชน รวมไปถึงการรณรงค์โดยการแจกแผ่นพับให้กับผู้เสียภาษีเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดารวมถึงขั้นตอนการเสียภาษีอย่างละเอียดไปตามแหล่งที่มีการประกอบการของผู้มีเงินได้ 

  
ค ำส ำคัญ : แนวทางการพัฒนา,ความรู้ความเข้าใจ,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

 
Abstract 

 The study of knowledge relating personal income tax of population in Maesot district, Tak 
province, this research studied the knowledge relating personal income tax of the population in Measot 
district and analyzed guidelines in developing personal income taxation focusing on Maesot district, Tak 
province. Samplings of this study are the taxpayers who are required to pay personal income tax in 
Maesot district are 61,436. From a sample of 397 people. A research instrument was questionnaires and a 
statistical used in data analysis is average. The results found that the female 58.2%.  The age in between 
36-45 years, and 32.7 %. The marital status percentage of respondents in marital status, 52.9 in divorce. In 
have bachelor’s degree, 40.6 % works as a freelance, and, 26.2 have incomes per month lower than 
20,000 bath was 73.5%. From comparison of the knowledge concerning personal income tax of the 
Maesot population based on variables which are gender, age, marital status, education background, 
occupation, and the income per month found that the degree of understanding in personal income 
taxation of the population was at moderate level. Development guidelines should be given to relevant 
agencies to organize training for knowledge on Individual income tax for people Including the campaign 
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by distributing leaflets to taxpayers to disseminate knowledge and understanding of personal income tax 
as well as detailed tax procedures in accordance with the source of income Development, knowledge, 
personal income tax, personal income tax 
    
Keywords: Guidelines, Knowledge, Personal Income tax, Taxpayer  
 
 
บทน ำ 

ภาษีอากรจัดเป็นรายได้หลักของประเทศ เพราะเป็นการจัดหารายได้เพื่อน ามาใช้ในการบริหารประเทศ โดยการ
จัดเก็บภาษีอากร ได้มีการเบ่งการจัดเก็บการเสียภาษีอากรออกตามวิธีการประเมินภาษี จ าแนกด้วยหลักการรับภาษีอากรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะจ าแนกด้วยวิธีไหน ประเภทของภาษีอากรที่ส าคัญในประเทศไทย ก็ประกอบไปด้วย 
ประเภทหลัก ดังนี้ ตามฐานเงินได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ทั้งนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแหล่งรายได้ส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ และข้อมูล
เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐ ในหลายมุม เช่น เป็นสิ่งสะท้อนถึงรายได้ภาคครัวเรือน 
โดยเฉพาะฐานเงินเดือน และฐานเงินฝากที่ขยายตัวในแต่ละปี รวมทั้งเป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจในการยื่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอีกด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีฐานกว้างครอบคลุมประชาชนผู้มีเงินได้ทั้งประเทศเนื่องจากการจัดเก็บ
ภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งมีเงินได้ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า กรมสรรพากรมี
นโยบายก ากับผู้ดูแลผู้เสียภาษีโดยวิธีใกล้ชิดและเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการเสียภาษีเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษี ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะมีนโยบายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น การจัดท าคู่มือ แนะน าความรู้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และการยื่นแบบแสดงรายการให้กับผู้เสียภาษี การแนะน าการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
และเว็บไซต์ของกรมสรรพกร การขอค าแนะน า และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับเจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพากรผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น แต่ยังมีประชาชนผู้เสียภาษีอากรในท้องถิ่นอีกจ านวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นแบบแสดงรายการซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของกฎหมายภาษี
อากรในแต่ละปี (สุพรรณี พุทธรัตน์, 2559)  

ดังนัน้เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความรู้สึกที่ดีในการเสียภาษีนั้น ทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นกรมสรรพากร ผู้ท าหนา้ทีจ่ัดเก็บภาษีหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีหนาทีใ่นการให้บริการวิชาการสู่สังคม จึงควรมี
ส่วนร่วมอย่างตั้งใจและจริงจัง ที่จะให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการเสียภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม ใน
ขณะเดียวกันประชาชนผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีทุกคนก็ควรจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่
ถูกต้อง ผู้วิจัยหนึ่งในนิสิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะให้บริการวิชาการ ด้านวิชาการสู่สังคม จึงได้ด าเนินการส ารวจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ของประชาชนในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพออันเป็นแนวทางส าหรับการให้บริการ 
ความรู้ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนผู้มีเงินได้ น ามาซึ่งประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติในล าดับต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
         ประชำกรที่ศึกษำ  
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         ประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มีเงินได้ ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอ าเภอแมส่อด 
จังหวัดตาก จ านวน 61,436 คน (ส านักงานเขตสรรพากรพื้นที่, 2559) ในกำรวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ“ทาโร่ยามาเน่” (Taro Yamane, 1973:125) ได้ขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 397 คน 
แสดงการค านวณ ดังนี้  
สูตรของ “ทาโร่ยามาเน่ ” (Taro Yamane, 1973:125)  

                            n = 
 

     
 

โดยที ่                     n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
                            N = ขนาดของประชากร 
                            e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 
แทนค่า  

                            n =    
      

                 
 

                               =    
      

   
   

                                =    397 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขต อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก  โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนดังนี ้
           ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินได้ต่อเดือนและอาชีพ  
           ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบ 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จ านวน 30 ข้อ สอบถามความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขต อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
          ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
       การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
             ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากประมวลรัษฎากร เอกสารต ารา วารสาร
ทางวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
             ขั้นตอนท่ี 2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ 
             ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินสร้างแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอที่ปรึกษา 
             ขั้นตอนท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
             ขั้นตอนท่ี 5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อเตรียมวิเคราะห์ 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ ความถูกต้องสมบูรณ์  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
           4.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
เขต อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
         4.2 วิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน     ในเขตอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยน าค่าคะแนนท่ีผู้ตอบแบบทดสอบได้ถูกต้องมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินเป็นค่าร้อยละ 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
           การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล แบบลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละข้อมูลส่วนบุคล 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
       หญิง 

 
166 
231 

 
41.8 
58.2 

อำย ุ
        ต่ ากว่า 25 ปี 
        26-35 ปี 
        36-45 ปี 
        46-55 ปี 
        56-59 ปี 

 
 70 
104 
130 
 83 
 10 

 
17.6 
26.2 
32.7 
20.9 
 2.5 

สถำนภำพ 
        โสด 
        สมรส 
        หย่าร้าง 

 
152 
210 
 35 

 
38.3 
52.9 
 8.8 

ระดับกำรศึกษำ 
  ระดับมัธยมปลาย/ปวช. 

        อนุปริญญา/ปวส. 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        อื่นๆ 

 
 84 
 81 
161 
 14 
 57 

 
21.2 
20.4 
40.6 
 3.5 
14.4 

อำชีพ 
       พนักงานของรัฐ 
       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       พนักงานเอกชน 
       อิสระ 
       ค้าขาย 
       อื่นๆ  

 
 61 
 17 
100 
104 
 84 
 31 

 
15.4 
  4.3 
25.2 
26.1 
21.2 
 7.8 

รำยได้ต่อเดือน 
      ต่ ากว่า 20,000 บาท  
      20,001-40,000 บาท  
      40,001-60,000 บาท  
      60,000-80,000 บาท  
      มากกว่า 80,000 บาท  

 
292 
97 
8 
0 
0 

 
73.5 
24.4  
2.0  
0 
0 

รวม 397 100 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  
58.2 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ32.7 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 26-35 คิดเป็นร้อยละ 26.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 21.2 อาชีพอิสระมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาพนักงานเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 25.2 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงรายได้ต่อเดือน 20,001-
40,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.4 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตอบแบบสอบถำม ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ตารางที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำถำม 
จ ำนวนผู้ตอบถูก 
(จ านวน 397 คน) ร้อยละ 

1. ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินจะต้องยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 
91 ณ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาทุกแห่ง ( สรรพากรเขต/
อ าเภอ ) 

280 70.5 

2. เนื่องจากผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพ แตกต่างกันกฎหมายจึงได้
แบ่งเงินได้พึงประเมินออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสม 

279 70.3 

3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือคณะบุคคล ท่ีไม่ใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่าง
ปีภาษี และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 

262 66.0 

4. ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดาที่ผู้มี
เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูในแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

259 65.2 

5. ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกว่าเงินได้สุทธิ 257 64.7 
6. การหักลดหย่อน หมายถึง การหักค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 

254 64.0 

7. ค่าลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมให้หัก
ลดหย่อนได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 

249 62.7 

8. เงินรางวัลจากการถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการเสียภาษี 244 61.5 
9. ผู้มีเงินได้ที่ได้แจ้งขอคืนเงินภาษีที่ช าระไว้เกินจะได้รับคืนเงิน
ภาษีจากกรมสรรพากรโดยเป็นเช็คสั่งจ่าย 

240 60.5 

10. ผู้มีเงินได้ที่มีเลขบัตรประชาชนไม่สามารถใช้แทนเลข
ประจ าตัว ผู้เสียภาษีอากรได้  

235 59.2 

11. การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เนต็
จะท าไดเ้ฉพาะกรณีที่ไม่มภีาษีต้องช าระ 

228 57.4 

12. ผู้ประกอบการธรุกิจที่มีเงินไดจ้ากการสินคา้และให้บริการ
จะต้อง ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินได-้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 
90 

226 56.9 

13. เงินได้จากเงินเดือน โบนสั หักค่าใช้จ่ายไดร้้อยละ 40 แต่ไม่
เกิน 60,000 บาท 

222 55.9 
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ตำรำงที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ค ำถำม 
จ ำนวนผู้ตอบถูก 

(จ ำนวน 397 คน) ร้อยละ 

14. เงินได้สุทธิ หมายถึง จ านวนเงินได้พึงประเมินหลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน 217 54.7 

15. การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เนต็
จะท าไดเ้ฉพาะบุคคลธรรมดา 217 44.7 

16. ผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี จะได้รับการยกเว้นเงินได้สุทธิ 210 52.9 
17. เงินได้สุทธิที่ต่ ากว่า 100,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ 

207 52.1 

18. กรณีบิดาของผู้มีเงินได้มีรายได้เกิน 30,000 บาท ผู้มีเงินได้ไม่
สามารถหักค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา 

194 48.9 

19. จ านวนบุตรที่จะน ามาหักค่าลดหย่อน ได้ไม่เกิน 5 คน 193 48.6 
20. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ไดย้ื่นแบบแสดงรายการไว้จะถูกปรับ 
5 เท่าของเงินภาษีท่ีต้องช าระ 

182 45.8 

21. เงินได้พึงประเมิน หมายถึง เงินได้ทีกฎหมายไม่ได้บังคับให้เรา
ต้องเอามาเสียภาษี  

181 45.6 

22. ผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้พึงประเมินสามารถขอช าระภาษีล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดเวลาการยื่นแบบปกติได้ 

180 45.3 

23. กรณีผู้มี เ งินได้ฝ่ายเดียวให้หักค่าลดหย่อนบุตรได้ตามที่
กฎหมาย ก าหนดไม่เกิน 20,000 บาท 

178 44.8 

24.ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าลดหย่อน ส าหรับตัวผู้มีเงินได้เท่ากับ 
60,000 

173 43.6 

25 .ค่าเบี้ยประกันชีวิตส าหรับผู้มเีงินได้ให้หักลดหย่อนได้ระหว่าง
เดือนมกราคม-พฤษภาคม 

168 42.3 

26. ผู้มีเงินได้ทีไ่ม่มีคูส่มรส และมเีงินได้จากการค้าขายทั่วไป ท่ี
ไม่ได้เกิดจากการจา้งแรงงาน ที่ไดร้ับในระหว่างปีภาษีน้ันเกิน 
30,000 บาท มีหน้าท่ีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดา 

164 41.3 

27. โดยทั่วไปผู้จ่ายเงินได้จะหักภาษีของผู้มีเงินได้ไว้เป็นเงิน
ส าหรับภาษีโดยประมาณเพื่อน าส่งกรมสรรพากร เงินที่หักไว้นี้
เรียกว่า ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

162 40.8 

28. กรณีไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ ก าหนดหรือช าระภาษีไม่
ถูกต้อง จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้อง
ช าระ 

162 40.8 

29. หากผู้มีเงินได้ค านวณภาษีแลว้มีเงินภาษีท่ีต้องช าระน้อยกว่า
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายผู้มีเงินไดส้ามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน
ภาษีที่ช าระไวเ้กินได ้

148 37.3 
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ตำรำงที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ค ำถำม 
จ ำนวนผู้ตอบถูก 
(จ ำนวน 397 คน) ร้อยละ 

30. บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมิน ประเภทการจ้างแรงงาน
หรือเงินเดือนเพียงประเภทเดียวจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ภายใน 
เดือนมกราคม – มีนาคมของปถีัดไป 

133 33.5 

ผลรวมร้อยละเฉลี่ย 52.39 
 

จากตาราง 2 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.39 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ามี
การตอบถูกเป็นส่วนมากคือผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ณ  ส านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาทุกแห่ง( สรรพากรเขต/อ าเภอ )เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองมาคือผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกัน
กฎหมายจึงได้แบ่งเงินได้พึงประเมินออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองมาคือภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา ห้าง-หุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตาย
ระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง คิดเป็นร้อยละ 66 รองมาคือผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชนของ
บิดา มารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธ์ิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คิดเป็น
ร้อยละ 65.2 รองมาคือฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรยีกว่า  เงินได้สุทธิ คิดเป็นร้อยละ 64.7 และมีผู้ตอบถูกน้อยที่สดุ
คือผู้มีเงินได้ที่ไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้จากการค้าขายทั่วไป ท่ีไม่ได้เกิดจากการจ้างแรงงาน ที่ได้รับในระหว่างปีภาษีนั้น 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม) เกิน 30,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิด
เป็นร้อยละ 41.3รองมาคือโดยทั่วไปผู้จ่ายเงินได้จะหักภาษีของผู้มีเงินได้ไว้เป็นเงินส าหรับภาษีโดยประมาณเพื่อน าส่ง
กรมสรรพากรเงินท่ีหักไว้นี้เรียกว่า เงินได้พึงประเมิน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองมาคือกรณีไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือช าระภาษีไม่ถูกต้องจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องช าระ  คิดเป็นร้อยละ 40.8 
หากผู้มีเงินได้ค านวณภาษีแล้วมีเงินภาษีท่ีต้องช าระน้อยกว่าภาษีหัก ณ  ที่จ่ายผู้มีเงินได้สามารถแจ้งความประสงค์ขอ
คืนเงินภาษีที่ช าระไว้เกินได้ คิดเป็นร้อยละ 40.8 และบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทการจ้างแรงงานหรือ
เงินเดือนเพียงประเภทเดียวจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ภายใน เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของป ีคิดเป็นร้อยละ 35.5  

สรุปผลกำรวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในเขตอ าเภอแม่สอด และเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขต
อ าเภอแม่สอด ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจเป็นแบบสอบถามเชิงส ารวจและแบบสอบถามในการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีเงินได้ ที่จะต้องเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 61,436 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ
“ทาโร่ยามาเน่” โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1.) จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 397 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.2 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีอายุระหว่าง 36 -45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 32.7 รองลงมาคืออายุระหว่าง 26-35 คิดเป็นร้อยละ 26.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ ระดับมัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 21.2 อาชีพอิสระมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
26.1 รองลงมาพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 25.2 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20 ,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
73.5 รองลงรายได้ต่อเดือน 20,001-40,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.4 
          2.) แบบทดสอบ เป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก จากการศึกษาพบว่าโดยเฉลี ่ยกลุ ่มตัวอย่างมีพบว่าระดับความรู ้ความเข้าใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับความพึงพอใจ ในระ ดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 52.39 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ามีการตอบถูกเป็นส่วนมากคือผู้ที่มีเงินได้พึงประเมิน
จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ณ  ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง( สรรพากรเขต/อ าเภอ )
เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองมาคือผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกันกฎหมายจึงได้แบ่งเงินได้พึงประเมิน
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองมาคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากบุคคล
ธรรมดา ห้าง-หุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ท่ีไม่ใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยัง
ไม่ได้แบ่ง คิดเป็นร้อยละ 66 รองมาคือผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้
สิทธิ์หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมด า คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองมา
คือฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกว่า  เงินได้สุทธิ คิดเป็นร้อยละ 64.7 และมีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือผู้มีเงินได้ที่
ไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้จากการค้าขายทั่วไป ที่ไม่ได้เกิดจากการจ้างแรงงาน ที่ได้รับในระหว่างปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม) เกิน 30,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิ ด
เป็นร้อยละ 41.3รองมาคือโดยทั่วไปผู้จ่ายเงินได้จะหักภาษีของผู้มีเงินได้ไว้เป็นเงินส าหรับภาษีโดยประมาณเพื่อ
น าส่งกรมสรรพากรเงินที่หักไว้นี้เรียกว่า เงินได้พึงประเมิน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองมาคือกรณีไม่ช าระภาษีตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือช าระภาษีไม่ถูกต้องจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องช าระ คิด
เป็นร้อยละ 40.8 หากผู้มีเงินได้ค านวณภาษีแล้วมีเงินภาษีที่ต้องช าระน้อยกว่าภาษีหัก ณ  ที ่จ่ายผู้มีเงินได้
สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ช าระไว้เกินได้ คิดเป็นร้อยละ 40.8 และบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึ ง
ประเมินประเภทการจ้างแรงงานหรือเงินเดือนเพียงประเภทเดียวจะต้องยื ่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ภายใน เดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ของปี คิดเป็นร้อยละ 35.5  

อภิปรำยผล 
        การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 
52.39 เนื่องจากส่วนใหญ่มีอายุ 36-45 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยส่วน
ใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเสียภาษีหรือคิดค านวณภาษี เพราะส่วนมากจะได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร
ให้น าไปเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของบัณฑิต นินนานนท์ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหา
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านแยกประเภทเงินได้ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านแยกประเภทเงินได้ในภาพรวมของด้านนี้มีปัญหาระดับปาน
กลาง  

การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก พบว่าขาดความรู้ความเข้าใจในด้านความรู้ทั่วไปในการแยกประเภทผู้มีเงินได้ การคิดค านวณ
เงินได้พึ่งประเมิน ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งรวมไปถึงการหักภาษี ณ ที่
จ่ายของผู้จ่ายเงิน และข้อมูลการเสียเบี้ย ปรับ และเงินเพิ่ม ผู้วิจัยพบว่าควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาท าการ
จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประชาชน รวมไปถึงการรณรงค์โดยการแจกแผ่นพับให้กับ
ผู้เสียภาษีเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมถึงขั้นตอนการเสียภาษีอย่างละเอียดไป
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ตามแหล่งที่มีการประกอบการของผู้มีเงินได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของสายสมร สังข์เมฆ (2553 , บทคัดย่อ) ใน
เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต คือ ควรมีการให้
ความรู ้เกี ่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ ่มบุคคลที่ยังมีความรู ้ความเข้าใจน้อย เช่น ผู ้ที ่ม ีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ที่มีอาชีพเจ้าของกิจการหรือค้าขาย โดยการเผยแพร่ความรู้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์จัดนิทรรศการ จัดการอบรมสัมมนา และจดการอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเขาใจเกี่ยวการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีโดยตรง 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย     
        ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยในครั้งนี้ 

 1.  กรมสรรพกรควรจัดให้ส านักงานกรมสรรพกรพื้นที่มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาให้กับประชาชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

  2. ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ควรมีการรณรงค์โดยการแจกแผ่นพับให้กับผู้เสียภาษีเพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมถึงขั้นตอนการเสียภาษีอย่างละเอียดไปตามแหล่งที่มีการประกอบการของผู้มี
เงินได้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

   3 จัดให้ผู้เสียภาษีสามารถสืบค้นข้อมูลการแสดงรายได้ จากหนังสือรับรองการหักภาษี   เงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบการแสดงรายได้อย่างครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
        จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาในเขต     อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
           1. ควรศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ และทัศนคติของประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
           2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการช าระภาษีของประชาชนในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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