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บทคัดย่อ 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตวงั
ทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานครน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่าประชาชนผูมี้เงินไดใ้นเขตวงัทองหลาง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดามากน้อยเพียงใด  
และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในเขต
วงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยก าหนด
ขอบเขตการศึกษาไวเ้ฉพาะพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชน
ผูมี้เงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 111,293 คน ก าหนดเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ตวัแปรในการศึกษาประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ  
และรายได ้ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนใน
เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.75 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 45.25 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 48.25 มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 24.00  
อนุปริญญา/ปวส.คิดเป็นร้อยละ 15.75 สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.5 มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อย
ละ 3.25 ต  ่ากว่า มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 2.75 มีอาชีพเป็นพนกังานลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 44.50 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 28.00 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.50  
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.25 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ15.75 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.5 มธัยมศึกษา
ตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ 2.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.75 รายได้



เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.75 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.50  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีผูท้  าไดค้ะแนนต าท่ีสุด 10 คะแนน ร้อยละ 0.50 ไดค้ะแนนสูงสุด 30 
คะแนน ร้อยละ 1 และไดค้ะแนน 19 คะแนนมีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 14  

เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนใน
เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามตวัแปรเพศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
โดยเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจสูงกวา่เพศหญิง ตามตวัแปรระดบัการศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 โดยผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าวุฒิ
การศึกษาระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/
ปวส. และสูงกวา่ปริญญาตรี  ตามตวัแปรอาชีพ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู ้
ท่ีมีอาชีพนกังานลูกจา้งบริษทัเอกชน มีความรู้ความเขา้ใจสูงกว่าผูท่ี้มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืน ๆ และตามตวัแปรรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความรู้ความเขา้ใจสูงกวา่ 
ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป 

ขอ้เสนอแนะสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ียงัมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย เช่น ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  ผูท่ี้มี
อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว โดยการเผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
แอพพลิเคชัน่ ส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ การจดัอบรม สัมมนา การจดันิทรรศการ เป็นตน้  

 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The research aims to study the knowledge and understanding regarding personal income tax 
payment of people in WangThonglang District This province of Bangkok The objective is to study that 
people who have income in Wang Thonglang area Bangkok Have knowledge and understanding about 
paying income tax How much is an individual? And to compare the level of knowledge and understanding 
regarding personal income tax payment of people in Wang Thonglang District Bangkok according to 
gender, education, occupation and income variables, by specifying the scope of education in the area of 
Wang Thonglang Bangkok The population studied is people with personal income in Wang Thonglang 
area. Bangkok, consisting of 111,293 people, assigned to a sample group of 400 people. The study 
variable consists of independent variables such as gender, education, occupation and income. The 
following variables are knowledge and understanding about personal income tax of the people in Wang 
Thonglang Bangkok 

The results of the research showed that Respondents are male. Accounting for 54.75 percent, 
being female, accounting for 45.25 percent, having a bachelor degree, representing 48.25 percent, upper 
secondary school Accounting for 24.00%, diploma / high vocational certificate, accounting for 15.75% 
higher than a bachelor's degree Accounting for 5.5 percent lower secondary education Accounting for 3.25 
percent lower than lower secondary education Accounting for 2.75 percent, were employed as private 
company employees Accounting for 44.50% of business owners / private businesses Accounting for 28.00 
percent of government officials / state enterprises Accounted for 24.50 percent, others accounted for 3 
percent, bachelor degree education Accounting for 48.25 percent, high school / vocational certificate 
Accounting for 24.50 percent, diploma / high vocational certificate Representing 15.75 percent 
Postgraduate Accounting for 5.5 percent lower secondary education Accounting for 3.25 percent lower 
than lower secondary education 2.75 with an average monthly income Less than or equal to 20,000 baht, 
representing 39.75 percent of the average monthly income 20,001-30,000 baht, accounting for 41.75 
percent of the average monthly income 30,001-40,000 baht or 11.25 percent average monthly income 
40,001-50,000 baht, equivalent to 4.75 percent and average monthly income from 50,001 and up, 
accounting for 2.50 percent 

Respondents have knowledge and understanding about personal income tax payment. Was at a 
medium level with a full score of 30 points, with the lowest score of 10 points, 0.50 percent with a 
maximum score of 30 points, 1 percent and a score of 19 points, with the highest number of 14 percent 



When comparing the levels of knowledge and understanding about personal income tax payment of 
people in Wang Thonglang District Bangkok Metropolis according to gender variables are statistically 
significant at the .05 level, with males having a higher level of knowledge and understanding than 
females. According to educational level variables Found that there are statistically significant differences 
at the .05 level, with those with a bachelor's degree having a higher level of knowledge and understanding 
than those lower than lower secondary education. Junior high school High school / vocational certificate 
Diploma / High Vocational And postgraduate According to the occupation variable Found that there are 
statistically significant differences at the .05 level by those who are employed by private company 
employees. Have a higher knowledge and understanding than those who are self-employed / private 
businesses Government officials / state enterprises and other professions and according to the average 
monthly income variable Found that there are statistically significant differences at the .05 level, with 
those with average monthly incomes 20,001-30,000 baht with more knowledge and understanding. People 
with average monthly income Less than or equal to 20,000 baht in average monthly income 30,001-40,000 
baht average monthly income 40,001-50,000 baht and average monthly income of 50,001 baht or more 

Suggestions: Educational institutions and relevant government agencies should provide 
knowledge about personal income tax that still has little knowledge and understanding, such as those with 
a lower education level than lower secondary education. Professionals / Business Owners By 
disseminating knowledge Through various channels such as internet application, print media, television, 
training, seminar, exhibition etc. 
 

Key words : knowledge and understanding for people's personal income tax 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐบาลของทุกประเทศลว้นแลว้แต่มีหนา้ท่ีหลกัท่ีเหมือนกนัก็คือการบริหารและพฒันาประเทศชาติ
ใหมี้ความเจริญกาวหนา้ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชน
ในชาติด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งน้ีการท่ีรัฐบาลจะบรรลุ เป้าหมายในการบริหาร
ประเทศชาติไดน้ั้นอกจากจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถภายใตคุ้ณธรรมท่ีดีงามแลว้ยงัจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ม็ด
เงินจ านวนมหาศาล นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องมีแหล่งรายได้อนัเป็นท่ีมาของเม็ดเงินจ านวนมาก
เหล่านั้น ซ่ึงแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของรัฐบาลก็คือ“ภาษีอากร” นอกจากน้ี แลว้รัฐบาลยงัใช้ระบบภาษีอากร
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการบริหารประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบาย
ทางดา้นการคลงัเพื่อจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศให้แก่ประชาชนได ้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม                 
นโยบายภาษีอากรท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมนั้นในทางทฤษฎีแลว้นโยบายภาษีอากรท่ีดีควรจะ ไดรั้บความ
ยนิยอมจากประชาชนผูเ้สียภาษีดว้ย ตามหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับในนานาอารยประเทศ ดว้ยวลี ท่ีวา่  
“No Taxation Without Represention” (อ้างถึงใน www.rd.go.th/fileadmin/download/.. ./ 
a5summarize1.doc) ทั้งน้ีรัฐบาลผูจ้ดัเก็บภาษีและประชาชนผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นผูจ่้ายภาษีจะตอ้งปฏิบติัตาม 
กฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่งครัด รัฐบาลต้องใช้ระบบภาษีอากรช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อย และจัดสรร 
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ส่วนการเสียภาษีอากรอนัเป็นหน้าท่ีของผูมี้เงินไดทุ้กประเภทนั้นมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งท่ีตวัผูเ้สียภาษีควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีท่ีจ่ายตลอดจนการค านวณต่างๆ ให ้
ถูกตอ้งครบถว้นตามประมวลรัษฎากร และตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ี ก าหนด 
การจดัเก็บภาษีของรัฐบาลจากผูมี้เงินไดทุ้กประเภท โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาซ่ึง เรียกเก็บจาก
บุคคลผูมี้เงินไดน้ั้น มีฐานกวา้งขวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศท่ีมีเงินได ้โดยการท่ี รัฐบาลสามารถ
จดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดเ้ป็นจ านวนมากในแต่ละปีนั้นก็นบัเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัอย่างหน่ึง
ของรัฐบาล โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษี หากวา่ประชาชนผูเ้สีย
ภาษีทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการเสียภาษีเป็นอยา่งดี เสีย ภาษีดว้ยความสมคัรใจ ตระหนกัรู้ใน
การเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง อนัเป็นหนา้ท่ีของประชาชนในฐานะพลเมือง ท่ีดีของประเทศชาติ และรัฐบาลก็ไม่ได้
เขา้มาแทรกแซงการจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากร ก็คงไม่เกิด ปัญหาในทางปฏิบติัมากนกั แต่ในปัจจุบนั
เม่ือใดหากรัฐบาลตอ้งการใชง้บประมาณในการบริหาร ประเทศชาติมากข้ึน กรมสรรพากรมกัจะถูกกดดนั
ใหต้รวจตราผูเ้สียภาษีใหเ้สียภาษีอยา่งเคร่งครัด  

ดงันั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความรู้สึกท่ีดีในการเสียภาษีนั้นทุกภาค 
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นกรมสรรพากรผูท้  าหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีหรือสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ี ใน
การให้บริการวิชาการสู่สังคม จึงควรมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจและจริงจงัท่ีจะให้ความรู้และขอ้มูลท่ี เพียงพอ



ส าหรับการเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นธรรม ในขณะเดียวกนประชาชนผูมี้เงินไดซ่ึ้งมี หน้าท่ีเสีย
ภาษีทุกคน ควรจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในเขต 
วงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการให้บริการดา้นวิชาการความรู้ความเขา้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแก่ประชาชนในเขตวงัทองหลาง จงัหวงักรุงเทพมหานคร  

 
สมมติฐาน  

ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั   
 

ขอบเขตการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือประชาชนในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 

111,293 คน (พ.ศ.2561) (ส านักบริหารการทะเบียน.กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “สถิติประชากร
และบ้าน-จ านวนประชากรแยกรายอายุ”  http://.stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php) 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิของ ทาโร ยามาเน่  
(Taro Yamane, 1973:125) โดยสูตรการค านวณ จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม 
 

 ตัวแปร   
1.ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย เพศ วฒิุการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน 

ในเขตพื้นท่ีวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาในการท าวจัิย 
 ระหวา่งเดือน กนัยายน-พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 



ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ ประชาชน
ในเขตพื้นท่ีวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็น
พื้นฐาน และแนวทาง ในการประกอบการศึกษาวจิยัดงัน้ี 

ประวตัิและความเป็นมา 
กรมสรรพากร (2468) ได้เขียนอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 
ในสมยัราชาธิปไตย (ก่อน พ.ศ. 2475) การจดัเก็บภาษีอากรมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นรายไดเ้พียงอยา่ง

เดียว โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูอ้อกกฎหมายบงัคบัใหป้ระชาชนปฏิบติัในการเสียภาษีอากร เงิน ภาษีอากร
ท่ีเก็บไดถื้อเป็นพระราชทรัพยส่์วนพระองคข์องพระมหากษตัริยพ์ระองคเ์ป็นผูว้างนโยบายในการหามาและ
จบัจ่ายใชส้อย การจดัเก็บภาษีอากรไดป้ฏิบติัด าเนินรอยตามสืบต่อเป็นพระราชประเพณีเร่ือยมา และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนอตัราภาษีตามประมวลรัษฎากรฉบบัแรกไดก้ าหนดอตัราภาษีไว้
เป็น 2 อตัรา คืออตัราปกติและอตัราภาษีเสริมซ่ึงไดแ้กไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2489 และปีพ.ศ. 2494 เพื่อเพิ่ม
อตัราภาษีอีกแต่ก็คงถือ หลกัการเดิมคือแยกอตัราภาษีเป็นแบบปกติและภาษีเสริมจนถึงปีพ.ศ. 2496 จึงได้
เร่ิมใชอ้ตัราการจดัเก็บ ภาษีแบบกา้วหนา้แมจ้ะไดแ้กไ้ขเพิ่มอตัราใหม่ในปีพ.ศ. 2502 และในปีอ่ืนต่อมาแต่ก็
ยงัคงใชอ้ตัรากา้วหนา้ เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
การวจิยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นท่ีวงัทองหลาง
จงัหวดัเทพมหานคร คร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

มนัส มนูกุลกจิ (2552:บทคัดย่อ) ท  าการวิจยัเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคล 
ธรรมดาของ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปัญหาท่ีผลกระทบต่อส่งประสิทธิภาพการ 
จดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทั้งทางดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัและผูเ้สียภาษี โดยการศึกษาใชว้ธีิการเก็บ 
ขอ้มูลประมาณการและผลการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานครทั้ง 16 ส านกังาน และการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคล 
ธรรมดา น าผลท่ีไดม้าหาค่าดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผลการศึกษา 
พบวา่ ค่าดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานครรวมทั้ง 16 ส านกังาน มีค่ามากกวา่ 1 ในปีงบประมาณ 2547, 2548 และ 2550  

 



พนิตนาถ เยน็ทรัพย์ (2549:บทคัดย่อ) ท าการวจิยัเร่ือง ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ผูมี้เงินได้
ประเภท เงินเดือน รู้เพียงใด คิดอยา่งไร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษี
เงินได ้บุคคลธรรมดา ตลอดจนเปรียบเทียบระดบัความรู้และทศันคติระหวา่งผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือน ท่ีมี 
ขอ้มูลส่วนตวัแตกต่างกนั ก าหนดสมมติฐานในการวิจยัไวว้า่ ผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือนท่ีมีขอ้มูล ส่วนตวั
แตกต่างกนั มีความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั  

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความ 

เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ ประชาชนผูมี้เงินไดท่ี้จะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน 
เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 111,293 คน (พ.ศ.2561) (ส านักบริหารการทะเบียน.
กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “สถิติประชากรและบ้าน -จ านวนประชากรแยกรายอายุ”        
http://.stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php) กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มอยา่ง
เป็นสัดส่วนตามวุฒิการศึกษาและอาชีพ โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ “ทาโร ยามาเน่” 
(Taro Yamane, 1973:125) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือนยอมรับ
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 % หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตามการค านวณสูตรต่อไปน้ี ไดข้นาดกลุ่ม ตวัอยา่ง จ  านวน 
400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ 
ประชาชนในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง แบ่งเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามตวัเลือก 2 ตวัเลือก (ถูก-ผดิ) จ  านวน 30 ขอ้สอบถามความรู้ความ 
เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามการส ารวจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของ
ประชาชนในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาษีอากร และ
ดา้นวิจยัจ านวน 5 คน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงของขอ้ค าถาม เพื่อความมนัใจวา่ไดว้ดั

http://.stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php


ในส่ิงท่ีตอ้งการวดั หรือผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจไดถู้กตอ้งวา่ผูว้ิจยัตองการวดัในเร่ืองใด โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ตอ้งมีความเห็น ตรงกนั 80% 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ดว้ยการเดินสุ่มตามกรอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด และ
เก็บแบบสอบถามคืนทนัทีพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ ความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ ลงรหสั บนัทึกขอ้มูล ท าการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ือง คอมพิวเตอร์ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน ในเขต
วงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยการนบัความถ่ีของขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกตอ้ง 
เปรียบเทียบคะแนนความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามถูกตอ้ง จ าแนกตามตวัแปร โดยใช้การ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA) วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบความรู้ความเข้าใจ ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยการใช้
ค่าความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชน ในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยน าค่าคะแนนท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบได้
ถูกตอ้งมาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ดงัต่อไปน้ี 

ค่าคะแนน 0 – 9     หมายถึงมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย  
ค่าคะแนน 10 – 20 หมายถึงมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ค่าคะแนน 21 – 30 หมายถึงมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

ผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.75 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.25 มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 48.25 มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 24.00  อนุปริญญา/ปวส.
คิดเป็นร้อยละ 15.75 สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.5 มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ต  ่ากว่า 
มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 2.75 มีอาชีพเป็นพนักงานลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 28.00 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.50  อ่ืน ๆ คิด
เป็นร้อยละ 3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.25 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
24.50 อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ15.75 สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.5 มธัยมศึกษาตอนตน้ คิด
เป็นร้อยละ 3.25 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 2.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.50  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดบัปานกลาง โดยคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีผูท้  าได้
คะแนนต าท่ีสุด 10 คะแนน ร้อยละ 0.50 ไดค้ะแนนสูงสุด 30 คะแนน ร้อยละ 1 และไดค้ะแนน 19 คะแนนมี
จ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามตวัแปรเพศ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจสูงกวา่เพศหญิง ตามตวัแปรระดบัการศึกษา 
พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 โดยผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ความรู้ความเขา้ใจสูงกว่าวุฒิการศึกษาระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่าปริญญาตรี  ตามตวัแปรอาชีพ พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูท่ี้มีอาชีพนกังานลูกจา้งบริษทัเอกชน มีความรู้ความเขา้ใจสูงกว่าผูท่ี้มี
อาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืน ๆ และตามตวัแปรรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท มีความรู้ความเขา้ใจสูงกวา่ ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001-40,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 
บาท ข้ึนไป 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนกังานลูกจา้ง
บริษทัเอกชน   ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยู่ในระดบัปานกลาง โดยคะแนน 19 
คะแนนเป็นระดบัคะแนนท่ีมีผูไ้ดจ้  านวนมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการวิจยัของพนิตนาถ เย็น
ทรัพย ์ ท่ีไดว้จิยัเร่ือง ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ผูเ้งินได ้ประเภทเงินเดือน รู้เพียงใด คิดอยา่งไร   เพื่อศึกษา
ระดบัความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือน ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่  ดา้นความรู้ เม่ือแบ่งความรู้เก่ียวกบัภาษีเงิน ไดบุ้คคลธรรมดาเป็น 3 ระดบัคือระดบัมาก ปานกลาง 
และนอ้ย กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 58.5 มีความรู้ใน ระดบัปานกลาง ขอ้สังเกต คือ เร่ืองส าคญัท่ีควรทราบ มีกลุ่ม
ตวัอยา่งไม่ทราบเป็นจ านวนเกินกวา่คร่ึง ไดแ้ก่ การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การหกัค่าใชจ่้าย การหกั
ลดหยอ่นเพื่อการประกนัชีวติ การหกั ลดหยอ่นส าหรับบุตร แหล่งขอ้มูลทางกฎหมายภาษีอากร การหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่าย อตัราภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การยื่นแบบเสียภาษี บทก าหนดโทษ และการลดหย่อนให้ผู ้
อุปการะบิดามารดา  และยงัสอดคลอ้งกบั มนสั  มนูกุลกิจ (2552 )  ซ่ึงศึกษาประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะ กรมสรรพากรซ่ึงเป็น



หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการจดัเก็บภาษีอากร ไดมี้การพฒันาเพื่อรณรงคส่์งเสริมเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัการเสียภาษีอากรอยา่งต่อเน่ือง และทัว่ถึงโดยได ้อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสะดวกทนัสมยั และ
รวดเร็วข้ึนผา่นช่องทางเวบ็ไซดข์องกรมสรรพากร อีกทั้ง ยงัมีระบบ ถาม-ตอบปัญหาภาษีอากรเบ้ืองตน้ผา่น
ศูนยบ์ริการขอ้มูล (Call Center) ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามตวั
แปรเพศ  อาชีพ ระดับการศึกษา  และรายได้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
สูงกว่าเพศหญิง ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาสูงกวา่ผูท่ี้มีวฒิุ การศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา/ปวส. 
และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  และผูท่ี้มีอาชีพพนกังานลูกจา้งบริษทัเอกชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกวา่อาชีพ เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพ
อ่ืน ๆ  

                                                          ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาท่ียงัมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย โดยการเผยแพร่ความรู้ ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
แอพพลิเคชัน่ ส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ การจดัอบรม สัมมนา การจดันิทรรศการ เป็นตน้  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน

ในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ และควรมีหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบนัการศึกษาลงพื้นท่ีด าเนินการวิจยัและพฒันา โดย

ใชรู้ปแบบการวิจยัแบบผสมผสาน ในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากรท่ีประชาชนควรรู้ อนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
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