
614 
 

ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก 
Problems and Cause in Personal Income Tax Payment of Landokmaitok, 

Kosampeenakorn District, Kamphaengphet Province 
 

อนันธิตรา ดอนบันเทา1 
Anantitra Donbanthao1 

 
1 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการเสียภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา และเพ่ือหา
แนวทางในการบริหารจัดการในการเก็บเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็น
ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน 365 คน  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง สถิ ติ   
หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
365 ราย ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 60.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.7 ส าหรับปัญหาการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชรมีดังนี้ 1) ปัญหาด้าน
การวิเคราะห์และการจ าแนกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน 
ได้แก่ เบ้ียประกันชีวิต และเล้ียงดูบุพการี 2) ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตราภาษีการค านวณภาษีข้ันต่ า ภาษีเงิน
ได้หัก ณ ท่ีจ่าย การขอผ่อน การขอคืนภาษี การปรับ ได้แก่ การค านวณเงินค่าภาษีท่ีต้องขอคืน 3) ปัญหาการรับ
บริการด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน ได้แก่ ระยะทางไกล 4) ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและ
ข้ันตอนการช าระภาษี ได้แก่ ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น  
ค าส าคัญ: ภาษีอากร / ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
 

Abstract 
 The objective of this study was to investigate the conditions and problems in personal 
income tax payment. And to find ways to manage the collection of personal income tax in 
Landokmaitok Kosampeenakorn District, Kampaengphet Province. The instruments used in the 
study were questionnaires, collected from the sample. The data were analyzed by using statistical 
software program. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The research found that the majority of the respondents were female, more than male, 60.3%, 
male 39.7%. Landokmaitok Kosampeenakorn District, Kampaengphet Province is as follows: 1) The 
problems, analysis and classification of individual income. Understanding cost reductions include 
life insurance premiums. 2) Knowledge of tax rates, minimum tax calculation Income tax deduction 
for tax refund request adjustment is the calculation of tax required (refundable). 3) The problem 
of the service of the location of the officer is long distance. Internet and tax payment process: no 
computer. The Internet is not. 
Keywords:  tax / personal income tax 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีผู้ท่ีมีงานท าจ านวนมากไม่อยู่ในระบบภาษี พบว่ามีจ านวนผู้ย่ืน
แบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาต่ ามาก ท้ังท่ีเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ประชากรแล้ว ควรจะผู้มีหน้าท่ี
ต้องเสียภาษีในระดับเกินกว่าร้อยละ 60 ของผู้มีงานท าท้ังหมด ส่ิงเหล่านี้อาจเป็นข้อบ่งช้ี มีผู้มีเงินได้กลุ่มหนึ่ง ซ่ึง
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น่าจะเป็นผู้มีเงินได้จากภาคเศรษฐกิจนอกระบบ กระท าการหลบเล่ียงภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา ซ่ึงสะท้อนการ
จัดเก็บภาษีท่ีขาดประสิทธิภาพ การหลบเล่ียงภาษีนั้นท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแนวนอน และย่ิงส่งเสริมให้เกิด
แรงจูงใจในการหลีกเล่ียงภาษีในอนาคตมากข้ึน 
 อย่างไรก็ดี แนวโน้มของสถานการณ์การจัดเก็บภาษีของประเทศลดลงตามล าดับ แต่ยังคงมีความท้าทาย
ต่อกรมสรรพากรในการคงประสิทธิภาพการท างานเต็มขีดสมรรถนะเช่นเดิม  เนื่องจากโลกในอนาคตมีการ
เปล่ียนแปลงสูง การเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังและประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในการรักษาเสถียรภาพ
และความแข็งแกร่งของภาคการคลัง กรมสรรพากรจ าเป็นต้องสร้างฐานรายได้ภาษีท่ีมีความท่ัวถึง เป็นธรรม และ
ย่ังยืน เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน นอกจากนี้การสร้างระบบภาษีท่ีสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน
และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อันท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ท่ีล่าช้า สร้างความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึงการเข้าใจในการกรอกแบบแสดงรายการเ พ่ือ
ช าระภาษีอากรต่างๆ ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก ตอบสนองต่อความต้องการ เ พ่ือให้ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา ต าบลลานดอกไม้ ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากการจัดเก็บภาษีค่อนข้างท่ีจะมีปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการในการเก็บเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้ศึกษาก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยการศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละด้าน
ดังนี้ 

1. ด้านแยกประเภทเงินได้ 
2. ด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน 
3. ด้านอัตราการช าระภาษี 
4. ด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน 
5. ด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ย่ืนช าระภาษีอากร ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองต าบลลานดอกไม้ ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนประชากรท้ังหมด 6,333 คน ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง
รวมท้ังหมด 365 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร วันท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยแบ่งตามประเภทแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) มี
จ านวนประชากรท้ังหมด 6,333 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไ ด้
บุคคลธรรมดา ในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยแบ่ง
ตามประเภทแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.91) รวม 365 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของประชากรเป็นแบบส ารวจรายการ ซ่ึงสอบถาม
เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวน
สมาชิกในการอุปการะ การได้รับการอบรมท าบัญชีรายรับรายจ่าย รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน รายจ่ายต่อเดือน
ของครัวเรือน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินซ่ึงแบบสอบถามวัดการ
ฝึกอบรมเร่ืองการท าบัญชีครัวเรือนการฝึกอบรมเร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใช้จ่าย การต้ังเป้าหมายในชีวิต การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนการเงิน เพ่ือ
วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert method) ซ่ึงมีการ
ก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
วัดระดับความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาในคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนและ
วิธีการต่างๆ ดังนี้ 

1. ประสานงานขอความร่วมมือ โดยท าหนังสือถึงส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเพ่ือขอความร่วมมือใ ห้  
ผู้ศึกษาจัดส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 365 ชุด 

2. จัดส่งแบบสอบถาม เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเชิงปริมาณตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
คืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด กรณีเกินก าหนดเวลาท่ีให้ส่งแบบสอบถาม ผู้ศึกษาด าเนินการทวงถามและประสานงาน
ขอแบบสอบถามคืน 

3. ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลับคืนมา ในกรณีท่ีได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะด าเนินการโดยน าแบบสอบถามชุดใหม่ให้กับกลุ่มตัวอย่างใหม่จนครบจ านวน 365 ชุด เพ่ือ
เตรียมการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาในคร้ังนี้ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการส ารวจ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาน าข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติตามส่วนการศึกษาดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงิน
ได้ต่อเดือน และอาชีพ โดยสถิติท่ีใช้ได้แก่ ตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
  ส่วนท่ี 2 สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยข้อมูลในส่วนนี้จะใช้สถิติ
ตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
  ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับปัญหาความรู้ความเข้าใจ การรับบริการในการย่ืนแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล 
  การแปลความหมายของข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์การแปลความหมายซ่ึง
ดัดแปลงมาจากมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยก าหนดค่าคะแนนดังนี้ 
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ระดับ มากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน 
ระดับ มาก ให้ 4 คะแนน 
ระดับ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
ระดับ น้อย ให้ 2 คะแนน 
ระดับ น้อยท่ีสุด ให้ 1 คะแนน 

  เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้   
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แปลความว่า มีผลมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 แปลความว่า มีผลมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 แปลความว่า มีผลปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 แปลความว่า มีผลน้อย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 แปลความว่า มีผลน้อยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 365 ราย ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าเพศชาย  
เพศหญิง ร้อยละ 60.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.7 
 ระดับอายุ ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 25.2อายุ 51 – 
60 ปี ร้อยละ 18.9 
 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 93.4 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ปวช. ร้อยละ 6.6 
 ระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
ร้อยละ 45.2 และ รายได้ 20,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 1.1 
 อาชีพเป็นรับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
35.9 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.1 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าฟังค าบรรยายหรืออบรมด้านกฎหมายภา ษี  
ร้อยละ 97.8 และเคยเข้าฟังค าบรรยาย หรืออบรมด้านกฎหมายภาษี ร้อยละ 2.2 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยการศึกษาหรืออ่านค าแนะน าการกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 97.8 และเคยการศึกษาหรืออ่านค าแนะน าการกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 2.2 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบก าหนดเวลาย่ืนแบบเพ่ือย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ร้อยละ 97.8 
และไม่ทราบก าหนดเวลาย่ืนแบบเพ่ือย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 2.2 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ย่ืนแบบโดยมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 99.2 และย่ืนแบบโดยมี
สถานะเป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ร้อยละ 0.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองร้อยละ 99.2 และ
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนย่ืนแทน ร้อยละ 0.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปย่ืนแบบ ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาอ่ืน ในจังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ 
84.4 รองลงมาย่ืนแบบ ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองก าแพงเพชร ร้อยละ  14.0 และจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามน้อยท่ีสุดย่ืนทางธนาคาร ร้อยละ 1.6 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาความรู้ความเข้าใจ การรับบริการ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้านการวิเคราะห์และการจ าแนก
ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การจ้างงาน และ การรับเหมา รองลงมา ได้แก่ วิชาชีพอิสระ ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ หน้าท่ีหรือต าแหน่งงาน และดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร 
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 ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านค่าใ ช้จ่าย ค่าลดหย่อน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้าน
ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่ เบ้ียประกันชีวิต และเล้ียงดูบุพการี รองลงมาได้แก่การหักค่าใช้จ่ายคู่สมรส บุตรและค่าการศึกษาของ
บุตร ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ส่วนตัวในฐานะผู้มีเงินได้ ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย และเงินสมทบ
ประกันสังคม 
 ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตราการช าระภาษี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตรา
ภาษีการค านวณภาษีข้ันต่ า ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย การขอผ่อน การขอคืนภาษี การปรับ ในภาพรวมของด้านนี้คือ 
มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การค านวณเงินค่าภาษีท่ีต้อง (ขอคืน) 
รองลงมาได้แก่การขอผ่อนกรณีไม่มีเงินพอช าระภาษีและค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 
 ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี 
เจ้าหน้าท่ี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ 
ระยะทางไกล รองลงมาจ านวนเจ้าพนักงานไม่เพียงพอต้องเสียภาษี ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ สถานท่ีรับย่ืน
คับแคบไม่สะดวก 

ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
การรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รองลงมาได้แก่ ใช้อินเทอร์เน็ต 
ไม่เป็น ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ รับช าระเงิน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดก าแพงเพชร ท าให้ทราบว่าโดยภาพรวมของปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดับมากและ
แยกพิจารณาแต่ละปัญหาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการค านวณภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา ด้านการวิเคราะห์และ การ
จ าแนกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การจ้างงาน และ การรับเหมา รองลงมา ได้แก่ วิชาชีพอิสระ ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ หน้าท่ีหรือต าแหน่งงานและดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยปรมัตถ์ อินดี (2550, บทคัดย่อ) ในเร่ืองสภาพและปัญหาการช าระภาษีอากรของประชาชนแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลในเขตอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ประชาชนขาดความสนใจ
ในการช าระภาษี และด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีอากร ปัญหาคือ ประชาชนไม่ทราบและไม่เข้าใจ
รายละเอียดภาษีท่ีตนช าระ 

2. ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจ
ด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ เ บ้ียประกันชีวิต และเล้ียงดูบุพการี รองลงมาได้แก่การหักค่าใช้จ่ายคู่สมรส บุตรและค่า
การศึกษาของบุตร ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ส่วนตัวในฐานะผู้มีเงินได้ ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย และ
เงินสมทบประกันสังคม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของสายสมร สังข์เมฆ (2553, บทคัดย่อ) ในเร่ืองความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต คือ ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ียังมีความรู้ความเข้าใจน้อย เช่น ผู้ท่ีมี วุฒิการศึกษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการหรือค้าขาย โดยการเผยแพร่ความรู้หลากหลายรูปแบบ 

3. ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตราการช าระภาษี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้าน
อัตราภาษีการค านวณภาษีข้ันต่ า ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย การขอผ่อน การขอคืนภาษี การปรับ ในภาพรวมของ
ด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การค านวณเงินค่าภาษีท่ีต้อง
ขอคืน รองลงมาได้แก่การขอผ่อนกรณีไม่มีเงินพอช าระภาษีและค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ไ ด้แก่ ภาษีเงินไ ด้ หัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราภรณ์ ธนารุณ (2545, 
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บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดเชียงราย คือ การ
จัดเก็บภาษีอากร ควรให้มีการปรับปรุงให้มีการหักภาษีเงินไ ด้ ณ ท่ีจ่ายให้ครอบคลุมทุกลักษณะกิจการและ ทุก
ประเภทเงินได้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ให้มากและเพ่ิมช่องทางอ านวย
ความสะดวกให้ช าระภาษีให้มากข้ึน 

4. ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี 
เจ้าหน้าท่ี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไ ด้แ ก่  
ระยะทางไกล รองลงมาจ านวนเจ้าพนักงานไม่เพียงพอต้องเสียภาษี ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ สถานท่ีรับย่ืน
คับแคบไม่สะดวก ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ ซุ้นสุวรรณ (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางแก้ไข
ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ ผู้ช าระภาษียัง
ขาดความตระหนักในหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีต้องเสียภาษี อุปกรณ์เคร่ืองมือและการจัดเก็บข้อมูลล้าสมัยไม่เหมาะกับ
ปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไม่ท่ัวถึง ผู้เสียภาษีไม่รับทราบ 

4. ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ผลการศึกษา พบว่า 
ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  รองลงมาได้แก่ ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่เป็น ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ รับช าระเงิน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา 
หิรัญเรือง (2555, บทคัดย่อ) ในเร่ือง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เน้นให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ 
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และคู่มือการปฏิบัติงาน ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดวางระบบข้อมูล
ฐานภาษีและระบบบัญชีทรัพย์สิน และจัดท าคู่มือท่ีรวบรวมระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานจัดเก็บภาษี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ดังนี้ 

1. ความรู้เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วยเงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่าย หักค่า
ลดหย่อน เท่ากับเงินได้สุทธิ แล้วน าเงินได้สุทธิไปค านวณการเสียภาษีตามอัตราภาษีท่ีกฏหมายก าหนด เพราะฉะนั้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงเป็นภาษีท่ีทุกคนต้องเสียเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ข้ันต่ าในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีมากข้ึนเจ้าหน้าท่ีสรรพากรควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการเสียภาษีมาก
ข้ึน เช่น การอบรม การบรรยายท่ีเก่ียวข้องกับการเสียภาษี เพราะประชาชนส่วนใหญ่ถึงมีความรู้มากในการเสียภาษี 
โดยเข้าถึงหมู่บ้าน ต าบลต่างๆ ในจังหวัด เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเสียภาษีเพ่ือประเทศชาติ 
จะได้มีเงินทุนส ารองในการพัฒนาประเทศต่อไป 

2. การให้บริการย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ผู้เสียภาษีต้องการย่ืนแบบทาง
อินเทอร์เน็ตโดยมีเจ้าหนี้ท่ีอบรมในการย่ืนหรือเผยแพร่ข้อมูลในการย่ืนทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี
ให้กับชุมชม หมู่บ้าน ให้มีความเข้าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองภาษีอ่ืน เพ่ือให้ชุมชนได้มีความรู้ท้ังวิธีการช าระภาษีระบบการ

จัดเก็บภาษี และตระหนักในการเสียภาษีมากข้ึน เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
2. ควรศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีต่างกันเพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไ ด้จาก

การศึกษาน ามาพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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