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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) คุณลักษณะสวนบุคคลและวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี (2) ความรูเพ่ือความเขาใจในการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี (3) ทดสอบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนการวิจัยแบบผสม(Mixed Method) 
ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม           
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2562 จำนวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative) โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง(Semi Structure) จำนวน 10 คน  
 ผลวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสตาม
กฎหมาย คำนวณภาษีสิ้นปโดยแยกคำนวณระหวางสามีภรรยา ยื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปทาง
อินเทอรเน็ต มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยเฉลี่ยระดับปานกลาง 

ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส ชองทางการรับรูขอมูล
ขาวสารดานภาษีอากร มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาชีพมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ปจจัยวิธีเสียภาษี ไดแก แบบรายการชำระภาษีสิ้นป การคำนวณภาษีสิ้นป การใชสิทธิหัก
ลดหยอนภาษีตามความสมัครใจ การเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษี
สิ้นป มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คำสำคัญ ; ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, การวางแผนภาษี 
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Abstract 
 The purposes of this study are to study 1) personal characteristics and 
methods to pay the personal income tax of taxpayers in Udonthani province,  
2) comprehension level of personal income tax planning of the taxpayers in 
Udonthani province and 3) factors affecting the comprehension level of personal 
income tax planning. This study is a mixed method research consisting of both 
quantitative and qualitative methods. For quantitative method, questionnaire is 
employed  as a research tool. The sample group is those 400 personal income 
taxpayers in fiscal year 2019 in Udonthani province. Qualitative method utilizes semi 
structured in-depth interview with 10 interviewees. 
 The results reveal that the mojority of the taxpayers holds bachelor’s degree 
and is married. They calculate their tax seperately between spouse and file their tax 
form electronically via internet. They possess intermediate level of tax planning 
comprehension. 
 The personal characteristics which are gender, education, marrital status, 
information channel regarding tax have an effect on the level of comprehension of 
personal income tax at 0.05 statistical significance. Occupation has an effect on the 
comprehension level at 0.01 statistical significance.  
 Tax payment method factors which are tax form filed at year end, tax 
calculation method, voluntary tax deduction rights, withholding tax, and place for 
the tax filing have an influence on the level of comprehension of personal income 
tax at 0.01 statistical significance. The timing of tax filing at year end also has an 
impact on the comprehension level at 0.05 statistical significance. 
  
Keywords: Personal income tax, Tax planning  
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ตารางท่ี 4-26 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา       63 
ตารางท่ี 4-27 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา       63 
ตารางท่ี 4-28 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีสิ้นปกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา        64 
ตารางท่ี 4-29 สรุปตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา            65 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

  ภาษีอากร (Taxation) คือการเคลื่อนยายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐ อันมีลักษณะเปน

การบังคับ โดยรัฐมิไดใหประโยชนตอบแทนใด ๆ โดยตรงตอผูเสียภาษี แตนำไปใชจายในกิจการของรัฐดาน

ตาง ๆ ตามการจัดสรรงบประมาณ ภาษีอากรจึงมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศชาติใหมีความ

เจริญรุงเรือง หากใชการผลักภาระเปนเกณฑในการแบงภาษีอากรจะมี 2 ประเภทคือ 1) ภาษีทางตรง 

(Direct Tax) หมายถึง ภาษีท่ีรัฐท่ีบังคับเก็บโดยตรงจากบุคคลท่ีกฎหมายประสงคใหเปนผูรับภาระภาษี 

ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีมรดก ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีเงินไดปริโตเลียม 

และ 2) ภาษีทางออม ( Indirect Tax) หมายถึงภาษีท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีผลักภาระไปใหบุคคลอ่ืนได 

ไดแกภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร การเสียภาษี               

แตละประเภทตองปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ การเสียภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย           

และประหยัดภาษีไดนั้น ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะตองมีความรูความเขาใจในระเบียบ แนวปฏิบัติตาม

กฎหมายแลวจึงทำการวางแผนภาษีอยางรอบคอบเปนข้ันตอน กอนนำไปสูการปฏิบัติ การวางแผน

ภาษีจึงมีความสำคัญถือเปนหนึ่งในหาสวนของการวางแผนการเงินสวนบุคคล อันประกอบดวย           

1) การวางแผนการลงทุนเพ่ือสรางเงินลงทุนใหเติบโตตามเปาหมายภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได            

2) การวางแผนประกันภัย เพ่ือปองกันความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสิน 3) การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ

สำหรับคุณภาพชีวิตท่ีดีหลังเกษียณ 4) การวางแผนภาษีอากรเพ่ือจดัการภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย

และใชสิทธิประโยชนเพ่ือประหยัดภาษีสูงสุด 5) การวางแผนมรดกเพ่ือสงตอทรัพยสินใหทายาทให

ตรงตามความตองการ (สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, 2557 

 การวางแผนภาษีท่ีสำคัญของบุคคลคือการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพ่ือจัดการภาษี
ใหถูกตองและสามารถประหยัดภาษี ทำได 2 แนวทาง (ธนิดา จิตรนอมรัตน ,2559) แนวทางท่ีหนึ่ง
คือการทำใหเงินไดสุทธิลดลงมี 3 วิธี (1) ทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีนำมาใชคำนวณภาษีลดลงโดยการ
แตกหนวยภาษี ทำไดโดยแยกคำนวณภาษีระหวางสามีภรรยา การจัดตั้งนิติบุคคล SME การไมนำเงิน
ไดจากตางประเทศเขามาในประเทศไทยในปเดียวกับปท่ีมีเงินได (2) การเพ่ิมคาใชจายในการคำนวณ
ภาษี (3) การเพ่ิมคาลดหยอนในการคำนวณภาษี ซ่ึงการเพ่ิมคาลดหยอนทำไดโดยการเพ่ิมรายจาย             
ท่ี มีลักษณะเปนการออมและการลงทุนในกองทุนตาง ๆ อันเปรียบเสมือนเงินฝากระยะยาว                    
การทำประกันชีวิตเพ่ือหลักประกันชีวิตท่ีม่ันคงใหกับบุตรหลานในยามท่ีผูปกครองเสียชีวิต ตลอดจน
การเลี้ยงดูบุพการีอันเปนการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และบริจาคเพ่ือการกุศล           
และประโยชนสาธารณะตามหลักคุณธรรม จริยธรรม การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยการ
เพ่ิมคาลดหยอนตาง ๆ นอกจากประโยชนในการประหยัดภาษีของบุคคลธรรมดาแตละรายแลว               
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ยังเปนการสงเสริมคานิยมท่ีดีอันเปนประโยชนตอประเทศชาติในระยะยาว แนวทางท่ีสองคือการ
เลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา เปนการเปดทางเลือกใหบุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดพึงประเมินบาง
รายการ เลือกเสียภาษีสิ้นปตามถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือนำมารวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณภาษีสิ้นปก็ได 
แลวแตผูมีหนาท่ีเสียภาษีเห็นวาการตัดสินใจอยางไรทำใหประหยัดภาษีไดมากกวา  
 แตอยางไรก็ตามภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนบทบัญญัติกฎหมายตามประมวลรัษฎากรท่ีมี
ความซับซอนตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทำใหบุคคลธรรมดา
โดยท่ัวไปอาจไมเขาใจลึกซ้ึง และไมทันตอการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ วิธีการตามกฎหมายกำหนด 
จึงขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง อันสงผลตอประสิทธิภาพในการวางแผนภาษี จากเหตุผลดังกลาว
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีเสียภาษีตลอดจนความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากจังหวัดอุดรธานเีปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปนจังหวัดขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 11,730 ตารางกิโลเมตร แบงเขตปกครอง 
เปน 20 อำเภอ ประชากรในป 2562 จำนวน 1,586,646 คน (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2562)
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และเปน ท่ีตั้ งของสำนักงานสรรพากรภาค 10 รับผิดชอบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 จังหวัด(กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพากร , 2560)จึงมี
ทรัพยากรในการบริหารจัดการครบทุกภารกิจ เพ่ือนำผลวิจัยใหกรมสรรพากร นำไปใชเปนแนวทางใน
การสรางความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีท่ีถูกตอง ใหกับผูมีหนาท่ีเสียภาษีไดอยางเหมาะสม 
และนำผลวิจัยเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใชเปนแนวทางการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางองค
ความรูในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอันเปนสวนหนึ่งของการวางแผนการเงินสวนบุคคล 
ตลอดจนนำผลวิจัยสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร การเงินสวนบุคคล 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคลและวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษี
ในจังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได                
บุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจัดหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 



3 
 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 ทราบวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

3.2 ทราบระดับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

3.3 ทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

3.4 ผลจากการวิจัยใชเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตรการอบรมสำหรับพัฒนาความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษี ใหมีความรูความเขาใจ           
ท่ีถูกตอง และนำไปใชประโยชนในการวางแผนภาษีอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ขอบเขตของวิจัย 

 ศึกษาเฉพาะผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในปภาษี 2662 ท่ีมีหนวยจัดเก็บภาษีอยู
ในจังหวัดอุดรธานี 

5. นิยามศัพท 

5.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจากหนวยภาษีท่ีมี
ลักษณะพิเศษตามท่ีกฎหมายกำหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกำหนด โดยปกติจัดเก็บเปนราย
ป รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใด ๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการ
ภาษีท่ีกำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สำหรับผูมีเงินไดบางกรณีกฎหมายยัง
กำหนดใหยื่นแบบ ฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สำหรับรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงครึ่งปแรก เพ่ือเปนการ
บรรเทาภาระภาษีท่ีตองชำระ เงินไดบางกรณีกฎหมายกำหนดใหผูจายทำหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายจาก
เงินไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชำระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน 

5.2 หนวยจัดเก็บภาษี หมายถึง สถานท่ีอยูอาศัยของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา    
ท่ีไดแจงไวกับกรมสรรพกร 

5.3 ประเภทเงินไดพึงประเมินหมายถึง เงินไดท่ีตองนำมาเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรแบง
ออกเปน 8 ประเภท ไดแก 1) เงินไดจากการจางแรงงาน 2) เงินไดเนื่องจากหนาท่ี หรือตำแหนงงานท่ี
ทำหรือจากการรับทำงานให 3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอ่ืน 4) ดอกเบี้ย เงินปน
ผล เงินสวนแบงกำไร 5) เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน 6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ 7) เงินไดจากการ
รับเหมาท่ีผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 8) เงินไดจาก
ธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรมการขนสง การขายอสังหาริมทรัพย หรือการอ่ืนนอกจากประเภทท่ี 
1) ถึง 7) 
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5.4 วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึงหมายถึงรูปแบบหรือพฤติกรรมการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาสิ้นปภาษี 2562 ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานีประกอบดวยแบบรายการท่ี
ใชชำระภาษีสิ้นป การคำนวณภาษีสิ้นป การใชสิทธิหักคาลดหยอนภาษีตามความสมัครใจ การเลือก
เสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป และระยะเวลายื่นแบบรายการ
ชำระภาษีสิ้นป 

5.5 การคำนวณภาษีสิ้นป หมายถึง การเลือกคำนวณภาษีสิ้นปของผู มีเงินได โดยมี 4 วิธี                       
1) แยกคำนวณระหวางสามี-ภรรยา 2) นำเงินไดของสามีภรรยามารวมกันแลวคำนวณ 3) เสียภาษีฝาย
เดียว  คือ โสด/สามีหรือภรรยาไมมีเงินได 4) จัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแยกหนวยภาษี 

5.6 การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจ หมายถึงการใชสิทธิหักลดหยอนภาษีท่ีไมใช
สิทธิลดหยอนตามสภาพบุคคล  และสิทธิหักลดหยอนตามเกณฑชั้นต่ำท่ีกฎหมายบังคับ แตเปนสิทธิหัก
ลดหยอนภาษีท่ีแตละคนไดรับมากนอยแตกตางกันไปข้ึนอยูกับการกระทำการใด ๆ เพ่ือใหไดสิทธิหัก
ลดหยอนภาษีนั้นตามความสมัครใจของตนอันมิใชการลดหยอนภาษีตามแนวทางกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลท่ีมีการประกาศเปนรายป มีจำนวน 10 รายการไดแก การสะสมเงินเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการกองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชนสวนท่ีเกินรอยละ 3                  
ของเงินเดือน เบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย กองทุน RMF กองทุน LTF กองทุนเงิน
ออมแหงชาติ บริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ โครงการบานหลังแรก 

5.5 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึง การแปลความ      
การอธิบายความ และลงมือวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดถูกตองใน 4 วิธี 1) ทำใหเงินไดพึง
ประเมินลดลง 2) การเพ่ิมคาใชจาย 3) การเพ่ิมคาลดหยอน 4) การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา 
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บทท่ี2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การวิจัยเรื่องการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี  
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังนี้ 

1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
2. แนวทางการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
3. แนวคิดความรูความเขาใจ 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายท่ีใหอำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภทใหญ ๆ   
ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป ภาษีอากรแตละประเภทมีลักษณะและวิธีการจัดเก็บท่ีแตกตางกัน 

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจากหนวยภาษีท่ีมีลักษณะ
พิเศษตามท่ีกฎหมายกำหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกำหนด โดยปกติจัดเก็บเปนรายป                
รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใด ๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ี
กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สำหรับผูมีเงินไดบางกรณีกฎหมายยังกำหนด             
ใหยื่นแบบ ฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สำหรับรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงครึ่งปแรก เพ่ือเปนการบรรเทา
ภาระภาษีท่ีตองชำระ เงินไดบางกรณีกฎหมายกำหนดใหผูจายทำหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินได      
ท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชำระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนอีกดวย 

1.1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ไดแกผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปท่ีผานมาโดยมีสถานะ อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

      1.1.1 บุคคลธรรมดา 

      1.1.2 หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 

     1.1.3 ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี 

     1.1.4 กองมรดกท่ียังมิไดแบง 
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1.2 เงินไดพึงประเมิน 

 บุคคลธรรมดาท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะตองมีเงินไดพึงประเมิน ซ่ึงตาม
มาตรา 39 แหงมวลรัษฎากรไดใหความหมายของเงินไดพึงประเมินไวดังตอไปนี้ 

     1.2.1 เงินท่ีไดรับจริงตามเกณฑเงินสด 

     1.2.2 ทรัพยสินซ่ึงอาจคำนวณไดเปนเงิน 

     1.2.3 ประโยชนซ่ึงอาจคำนวณไดเปนเงิน 

     1.2.4 เงินภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนให 

     1.2.5 เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 เงิน หมายถึง เงินตราไทยหรือเงินตราตางประเทศท่ีไดรับ ถาไดรับเปนเงินตราตางประเทศให
คำนวณคาเปนเงินตราไทย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจำวันท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศไวเปนอัตราแลกเปลี่ยน 

 ทรัพยสินซ่ึงอาจคำนวณไดเปนเงิน หมายถึง ทรัพยสินอาจมีรูปรางหรือ ไมมีรูปรางก็ได          
แตสามารถคิดคำนวณคาเปนตัวเงินได เชน การไดรับทรัพยสินเปนบาน หรือรถยนต จากการชิงโชค 
หรือการประกวดแขงขัน ฯลฯ 

 ประโยชนท่ีคำนวณไดเปนเงิน หมายถึง  สิ่งท่ีไดรับมา ไมใชเงิน ไมใชทรัพยสิน แตเปน
ประโยชนอยางอ่ืนท่ีคิดคำนวณไดเปนเงิน เชน มูลคาของการไดรับประทานอาหารท่ีนายจางจัดให 
มูลคาจากการไดอยูบานฟรีโดยไมตองเสียคาเชาท่ีนายจางจัดให (กรมสรรพากรวางแนวทางปฏิบัติ       
ใหคำนวณประโยชนเพ่ิมของลูกจางเปนเงินไดพึงประเมินในอัตรารอยละ 20 ของเงินเดือนหรือคาจาง
รวมท้ังเงินเพ่ิมตลอดป (ถามี) โดยไมรวมเงินโบนัสท่ีจายเปนรายป) 

 เงินภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอ่ืนจายแทนให หมายถึง เงินท่ีนายจางหรือผูอ่ืนจายเปนคา
ภาษีอากรแทนผูมีเงินได สำหรับเงินไดพึงประเมินประเภทตาง ๆ ไมวาจะออกแทนใหในทอดใด                 
และออกแทนให ในปภาษีใดก็ตาม ใหถือวาเงินคาภาษีอากรดังกลาวเปนเงินไดประเภทเดียวกับเงินท่ี
มีการออกคาภาษีแทนให และเปนเงินไดในปภาษีเดียวกับเงินคาภาษีอากรท่ีออกแทน 

 เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกำหนด เครดิตภาษีเงินปนผลเปนมาตรการท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ปญหาการเก็บภาษีซ้ำซอน เนื่องจากเงินปนผลซ่ึงเปนฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เคยเปนสวนหนึ่ง
ของกำไรสุทธิ ซ่ึงไดเปนฐานในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไปแลวครั้งหนึ่งตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ เงินปนผล หรือสวนแบงผลกำไรท่ีไดรับจากบริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไดรับเครดิตในการคำนวณภาษี โดยใหนำอัตราภาษีเงินไดท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้นตองเสียหารดวยผลตางของหนึ่งรอยลบดวยอัตราภาษีเงินไดดังกลาว ไดผลลัพธเทาใด            
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ใหคูณดวยจำนวนเงินปนผลหรือเงินของสวนแบงกำไรท่ีไดรับ ผลลัพธท่ีไดรับเปนเครดิตในการคำนวณ
ภาษี เครดิตภาษีท่ีคำนวณไดใหนำมารวมคำนวณเปนเงินไดพึงประเมินเพ่ือเสียภาษีเงินไดตามเกณฑ
ในมาตรา 48 เปนเงินภาษีท้ังสิ้นเทาใดใหนำเครดิตภาษีท่ีคำนวณไดดังกลาว หักออกจากภาษีท่ีตอง
เสีย ถายังขาดเหลือเทาใดใหผูมีเงินไดเสียภาษีสำหรับเงินท่ีขาด หรือมีสิทธิ์ไดรับเงินจำนวนท่ีเหลือนั้นคืน 

 สำหรับผูไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวม ผูมีเงินไดดังกลาวไมมีสิทธิไดรับเครดิตในการ
คำนวณภาษีเนื่องจากกองทุนรวมไมตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรแตอยางใด 

 1.3 ประเภทของเงินไดพึงประเมิน 

 เนื่องจากผูมีเงินไดประกอบอาชีพแตกตางกัน มีความยากงายหรือตนทุนท่ีแตกตางกัน            
เพ่ือความเปนธรรม กฎหมายจึงไดแบงลักษณะเงินไดพึงประเมินออกเปนกลุม ๆ ตามความเหมาะสม
เพ่ือกำหนด วิธีคำนวณภาษีใหเกิดความเปนธรรมมากท่ีสุด ดังนี้ 

 เงินไดประเภทท่ี 1 ไดแก เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน ไมวาจะเปน เงินเดือน คาจาง 
เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินคาเชาบานที่ไดรับจากนายจาง เงินที่คำนวณได
จากมูลคาของการไดอยู บาน ซึ่งนายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางชำระหนี้ใด ๆ           
ซึ่งลูกจางมีหนาที ่ตองชำระ เงินทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื ่องจากการจาง
แรงงาน เชน มูลคาของการไดรับประทานอาหาร ฯลฯ 

 เงินไดประเภทท่ี 2 ไดแก เงินไดเนื่องจากหนาท่ีหรือตำแหนงงานท่ีทำ หรือจากการรับ
ทำงานให ไมวาจะเปน คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีทำ เบี้ยประชุม 
บำเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบานท่ีไดรับเนื่องจากหนาท่ีหรือตำแหนงงานท่ีทำ หรือจากการรับทำงานให 
เงินท่ีคำนวณไดจากมูลคาการไดอยูบานท่ีผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินท่ีผูจายเงินไดจาย
ชำระหนี้ใด ๆ ซ่ึงผูมีเงินไดมีหนาท่ีตองชำระ เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาท่ีไดเนื่องจาก
หนาท่ีหรือตำแหนงงานท่ีทำหรือจากการรับทำงานใหนั้น ไมวาหนาท่ีหรือตำแหนงงาน หรืองานท่ีรับ
ทำใหนั้นจะเปนการประจำหรือชั่วคราว 

 เงินไดประเภทท่ี 3 ไดแก คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอ่ืน เงินป หรือเงินไดท่ีมี
ลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน สิทธิหรือคำพิพากษาของศาล  

เงินไดประเภทท่ี 4 ไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกำไร เงินลดทุน เงินเพ่ิมทุน 
ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุนจำแนกดังนี้ 

 (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงินคลัง ดอกเบี้ยเงินกูยืม 
ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตเลียมเฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว                 
หรือผลตางระหวางราคาไถถอน กับราคาจำหนายหนาต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน เปนผูออกและจำหนายครั้งแรกในราคาต่ำกวาราคาไถ
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ถอน รวมท้ังเงินไดท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีได
จากการใหกูยืมหรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิดไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม 

 (ข) เงินปนผล เงินสวนแบงกำไรหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากบริษัท หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายไทยจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะสำหรับใหกูยืมเงิน            
เพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 

 (ค) เงินโบนัสท่ีจายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

 (ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เฉพาะสวนท่ีจายไมเกินกวากำไรและเงิน          
ท่ีกันไวรวมกัน 

 (จ) เงินเพ่ิมทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงตั้งจากกำไรท่ีไดมาหรือรับชวงกันไว
รวมกัน 

 (ฉ)  ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนการเปนหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน                 
หรือเลิกกันซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 

 (ช) ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนการเปนหุนสวน หรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน 
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก            
ท้ังนี้เฉพาะซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน 

 เงินไดประเภทท่ี 4 ในหลาย ๆ กรณี กฎหมายใหสิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี           
ณ ท่ีจาย แทนการนำไปรวมคำนวณกับเงินไดอ่ืนตามหลักท่ัวไป ซ่ึงจะทำใหผูมีเงินไดท่ีตองเสียภาษี
ตามบัญชีอัตราภาษี ในอัตราท่ีสูงกวาอัตราภาษี หัก ณ ท่ีจายสามารถประหยัดภาษีได 

 เงินไดประเภทท่ี 5 เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีไดเนื่องจาก
การใหเชาทรัพยสิน การผิดสัญญาเชาซ้ือทรัพยสิน การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผอนซ่ึงผูขายไดรับคืน
ทรัพยสินท่ีซ้ือขายนั้นโดยไมตองคืนเงินหรือประโยชนท่ีไดรับไวแลว 

เงินไดประเภทท่ี 6 ไดแกเงินไดวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย กาประกอบโรคศิลป  
วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรืออาชีพอ่ืนซ่ึงจะไดมีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดชนิดไว 

เงินไดประเภทท่ี 7 ไดแกเงินไดจากการรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวน
สำคัญนอกจากเครื่องมือ 

เงินไดประเภทท่ี 8 ไดแกเงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย  การเกษตร การอุตสาหกรรม  
การขนสง การขายอสังหาริมทรัพย หรือการอ่ืนนอกจากระบุไวในประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 7 แลว 
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    1.4 วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 1.4.1 ผูมีเงินได 

 โดยท่ัวไปผูมีเงินไดตองนำเงินไดพึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปภาษี (ไมรวมเงินไดท่ี
กฎหมายยกเวนภาษี หรือท่ีไมตองเสียภาษี) ไปคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นป เพ่ือยื่นแบบ
แสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปท่ีมีเงินได การคำนวณภาษีใหทำเปน 3 
ข้ันคือ 

ข้ันท่ีหนึ่ง คำนวณหาจำนวนภาษีตาม วิธีท่ี 1 (อัตรากาวหนา) เสียกอน 

การคำนวณภาษีตามวิธีท่ี 1  
เงินไดพึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปภาษี     xxx (1) 
หัก คาใชจายตามท่ีกฎหมายกำหนด      xxx (2) 
(1)-(2) เหลือเงินไดหลังหักคาใชจาย       xxx (3) 
หัก คาลดหยอนตาง ๆ (ไมรวมคาลดหยอนเงินบริจาค) ตามท่ีกฎหมายกำหนด  xxx (4) 
(3)-(4) เหลือเงินไดหลังหักคาลดหยอนตาง ๆ      xxx (5) 
หัก คาลดหยอนเงินบริจาค ไมเกินจำนวนท่ีกฎหมายกำหนด    xxx (6) 
(5)-(6) เหลือเงินไดสุทธิ        xxx (7) 
นำเงินไดสุทธิตาม (7) ไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
จำนวนภาษีตามการคำนวณภาษีวิธีท่ี 1      xxx (8) 
ข้ันท่ีสอง ใหพิจารณาวาจะตองคำนวณภาษีตาม วิธีท่ี 2 (อัตราคงท่ี) หรือไมมีถาเง่ือนไขท่ีจะตองคำนวณ
ภาษีตาม วิธีท่ี 2 จึงคำนวณภาษีตามวิธีท่ี 2 อีกวิธีหนึ่ง               xxx (9) 

กรณีท่ีจะตองคำนวณภาษีตามวิธีท่ี 2 ไดแก กรณีเงินไดพึงประเมินทุกประเภทในปภาษี 
แตไมรวม เงินไดพึงประเมินตามประเภทท่ี1  มีจำนวนรวมกันตั้งแต 120,000 บาทข้ึนไป การคำนวณ
ภาษีตามวิธีท่ี 2 นี้ ใหคำนวณในอัตรารอยละ 0.5 ของยอดเงินไดพึงประเมิน (9) หรือเงินไดพึง
ประเมินทุกประเภทลบเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 คูณดวย 0.005 เปนการคำนวณภาษี 
ตามวิธีท่ี 2          xxx (10) 
ข้ันท่ีสามสรุป จำนวนภาษีท่ีตองเสีย 
กำหนดให (10) คือ จำนวนภาษีคำนวณไดตามวิธีท่ี 2 
การคำนวณภาษีสิ้นป 
จำนวนภาษีเงินไดสิ้นปท่ีตองเสีย เทียบ (8) และ (10) จำนวนท่ีสูงกวา   xxx (11) 
หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว       xx  
ภาษีเงินไดครึ่งปท่ีชำระไวแลว       xx 
ภาษีเงินไดชำระลวงหนา        xx 
เครดิตภาษีเงินปนผล                xxxxx (12) 
(11-12) เหลือ ภาษีเงินไดท่ีตองเสีย (หรือท่ีเสียไวเกินขอคืนได)           xxx (13) 
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สำหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป หากคำนวณตามวิธีท่ี 2 
แลวมีภาษีเงินไดท่ีตองเสียจำนวนท้ังสิ้นไมเกิน 5,000 บาท ผูมีเงินได ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดตาม
วิธี ท่ี 2 (10) แตยังคงมีหนาท่ีเสียภาษีตามจำนวนท่ีคำนวณไดตามวิธีท่ี 1(8) โดยนำมาสรุปจำนวน
ภาษีท่ีตองเสียข้ันท่ีสาม 

 1.4.2 หักคาใชจายสวนตัว 

นำรายไดตลอดท้ังปมาหักคาใชจาย แยกตามประเภทของรายได เงินไดบางประเภท            
หักคาใชจายเปนการเหมาจายในอัตรารอยละของเงินไดพึงประเมิน เงินไดบางประเภทผูมีเงินไดมีสิทธิ
เลือกหักคาใชจายได 2 วิธี คือ อาจเลือกหักเปนการเหมาจาย หรือหักตามความจำเปนและสมควร 
โดยมีหลักฐานคาใชจายประกอบก็ได 

1.4.3 หักคาลดหยอน 

 กอนท่ีจะนำไปคำนวณภาษี ผูเสียภาษีควรทราบขอมูลของคาลดหยอนตาง ๆ เพ่ือนำไปใชใน
การคำนวณภาษีดวย โดยสามารถตรวจสอบคาลดหยอนภาษีในแตละปวามีอะไรบางนอกจกนั้นยังมี
กรณียกเวนเงินไดเพ่ิมเติมอีกหลายรายการ เงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีนั้นในทางปฏิบัติจะมี 3 วิธี          
คือ 1) ไมตองนำมาคำนวณภาษี เชนผูพิการท่ีมีบัตรประจำตัวคนพิการ ไดรับยกเวนเงินได จำนวน 
190,000 บาท ผูสูงอายุ มีอายุไมต่ำกวา 65 ปบริบูรณในปภาษี ไดรับยกเวนภาษีเงินไดเฉพาะสวนท่ี
ไมเกิน 190,000 บาท ในปภาษีนั้น ฯลฯ 2) นำมาหักออกจากเงินไดพึงประเมิน เชน เงินท่ีจายเขา
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ฯลฯ 3) จัดมาอยูในกลุมเดียวกับคาลดหยอน เชน การซ้ือหนวย
ลงทุน ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ฯลฯ  ดังนั้นจึงตองศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ตนเอง 

1.4.4 อัตราภาษี 

 ปจจุบันใชวิธีเสียภาษีแบบข้ันบนัไดหรืออัตรากาวหนาซ่ึงอัตราภาษีในป 2562 เปนดังนี้ 

เงินไดสุทธิตอป 0-150,000 บาท ไดรับการยกเวน 
 เงินไดสุทธิตอป 150,001–500,000 บาท  อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รอยละ 5 
 เงินไดสุทธิตอป 300,001-500,000 บาท   อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รอยละ 10 
 เงินไดสุทธิตอป 500,001-750,000 บาท  อัตราภาษีเงินไดบุคลธรรมดา รอยละ 15 
เงินไดสุทธิตอป 750,001-1,000,000 บาท  อัตราภาษีเงินไดบุคลธรรมดา รอยละ 20 
 เงินไดสุทธิตอป 1,000,000-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รอยละ 25 
 เงินไดสุทธิตอป 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินไดบุคลธรรมดา รอยละ 30 
 เงินไดสุทธิตอป 5,000,001 บาท   อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารอยละ 35 
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 1.4.5 วิธียื่นแบบรายการเสียภาษี 

 แบบยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามี 2 แบบ คือแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 กลาวคือคนท่ีมี
เงินเดือน โบนัส คาครองชีพอ่ืน (หรือเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1) เพียงรายการเดียว ยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.91 สวนคนท่ีมีเงินไดพึงประเมินอ่ืน ๆ หรือมีท้ังเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 และเงินไดพึง
ประเมินประเภทอ่ืน ๆ ใหยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 

 1.4.6 เอกสารประกอบการยื่น 

 กอนยื่นภาษีควรตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ใหครบ เพราะจะทำใหมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีสรรพกรตองการตรวจสอบเอกสาร จะไดจัดสงไดรวดเร็วโดยอาจมีเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองเงินเดือนและการหักภาษี (50 ทวิ) ซ่ึงไดรับจากนายจาง โดยหนังสือรับรอง
จะระบุผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย จำนวนเงินไดท้ังป (รวมเงินเดือน โบนัสและเงินพิเศษตาง ๆ)            
ภาษีท่ีหักและนำสงไวรวมถึงเงินท่ีจายเขา กบข./กสจ./ กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน กองทุน
ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 (2) ทะเบียนสมรส กรณีกรมสรรพกรเรียกตรวจ หากใชสิทธิลดหยอนภาษีคูสมรสท่ีไมมีเงินได
หรือมีเงินไดแตเลือกมารวมคำนวณภาษี 

 (3) เอกสารรับรองบุตร หรือสูติบัตรของบุตร  กรณีมีสรรพกรเรียกตรวจ โดยสามารถหัก
ลดหยอนบุตรไดคนละ 30,000 บาท บุตรคนท่ีสองเปนตนไปท่ีเกิดในป 2561 เปนตนไปคนละ 
60,000 บาท ไมจำกัดจำนวน แตหากเปนบุตรบุญธรรมจะหัดลดหยอนไดรวมกันไมเกิน 3 คนหากมี
ท้ังบุตรชอบดวยกฎหมายและบุตรบุญธรรมใหนำบุตรชอบดวยกฎหมายหักกอน แลวนำบุตรบุญธรรม
มาหักเม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน 3 คน หากมีบุตรชอบดวยกฎหมายอยูแลวตั้งแต 3 คนข้ึนไป จะนำ
บุตรบุญธรรมหักอีกไมได 

 (4) หนังสือรับรองการหักลดหยอนคาเลี้ยงดูบิดา-มารดา สามารถใชสิทธิลดหยอนบิดา-
มารดา ของตัวเองได คนละ 30,000 บาท รวมท้ังบิดา-มารดาของคูสมรสอีกคนละ 3,000 บาท                  
โดยบิดา-มารดาตองมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป และผูมีเงินไดเปนผูเลี้ยงดูบิดา-มารดา ท้ังนี้บิดา-มารดา                  
ตองมีเงินไดในปภาษีไมเกิน 30,000 บาท 

 (5) เอกสารชำระคาเบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา ลดหยอนสูงสุดตามท่ีจายจริงแตไมเกิน
15,000 บาท โดยบิดา-มารดาตองมีเงินไดในปภาษีไมเกิน 30,000 บาท 

 (6) เอกสารชำระคาเบี้ยประกันสุขภาพ ลดหยอนไดสูงสุดตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท 
เม่ือรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ตองไมเกิน 100,000 บาท 
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 (7) หนังสือรับรองการชำระคาเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหยอนไดตามจริง สูงสุด
ไมเกิน 100,000 บาท สวนประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหยอนไดตามจริง สูงสูดไมเกินรอยละ
15 ของเงินไดพึงประเมินแตไมเกิน 200,000 บาท ท้ังนี้ เม่ือรวมคาเบี้ยประกันแบบบำนาญกับเงิน
สะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือเงินสะสม
เขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพแลว               
ตองไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี 

 (8) หนังสือรับรองการหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ ลดหยอน
ไดคนละ 60,000 บาท โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

 ก. คนพิการ จะตองมีบัตรประจำตัวคนพิการ และระบุชื่อผู มีเงินไดเปนผู ดูแลในบัตร
ประจำตัวคนพิการ โดยคนพิการตองมีเงินไดในปภาษีไมเกิน 60,000 บาท 

 ข. คนทุพพลภาพ จะตองเปนผูทุพพลภาพมาแลวไมนอยกวา 180 วัน มีใบรับรองแพทยท่ี
ออกในปภาษีท่ีขอใชสิทธิหักลดหยอน และมีหนังสือรับรองการเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ 

 (9) ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย สามารถหักลดหยอนไดตามจริง สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท 

 (10) เอกสารรับรองการซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถใชสิทธิ
ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดและเม่ือรวมกับเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินสะสม
เขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการหรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนแลวตองไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี 

 (11) เอกสารรับรองการซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) สามารถใชสิทธิ์ไดไม
เกินรอยละ 15 ของเงินไดและไมเกิน 500,000 บาท ภายในป 2562 

 (12) หลักฐานการเปนสมาชิกและจายเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติ 

 (13) ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงคาใชจางตาง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล
ในแตละป 

 (14) ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถหักลดหยอนไดตามจริงสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของเงินได
หลังจากหักลดหยอนรายการอ่ืน ๆ แลวแตหากเปนเงินสนับสนุนการศึกษาการชวยเหลือสังคม
โรงพยาบาลและเงินรับบริจาคใหกองทุนยุติธรรมสามารถหักลดหยอนไดเปน 2 เทาของเงินบริจาค 

           (15) คาใชจายฝากครรภและคาคลอดบุตร นำมาหักลดหยอนภาษีไดตามจำนวนท่ีจายจริง
สูงสุด 60,000 บาท สำหรับการต้ังครรภในแตละครั้ง สามารถใชสิทธิลดหยอนภาษีกับคาใชจายท่ีเกิด
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป 
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 (16) เอกสารเครดิตภาษีเงินปนผล สำหรับคนท่ีลงทุนในหุนควรสมัครสมาชิกท่ีเว็บไซตศูนย
รับฝากหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดาวนโหลดเอกสารไปใชยื่นสรรพากรโดยท่ี
ไมตองคำนวณใหยุงยาก 

 (17) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายกรณีท่ีมีการลงทุนเพ่ิม การจายเงินปนผลท่ีไดรับนั้น
จะถูกหักภาษี 10% แตผูลงทุนสามารถเลือกไดวาจะใหหักภาษี ณ ท่ีจายไปเลย หรือนำเงินปนผลมา
รวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณภาษีสิ้นป 

กรณีท่ีผูมีเงินไดเลือกใหเงินปนผลนั้นไมเสียภาษีตามท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 10% จะตองนำ
เงินปนผลท่ีไดมารวมกับเงินไดอ่ืน เพ่ือยื่นคำนวณภาษีประจำปดวย ดังนั้นตองเก็บเอกสารการหักภาษี 
ณ ท่ีจายเพ่ือยื่นแสดงหลักฐานตอกรมสรรพากร 

 (18) หนังสือหรือเอกสารรับรองเงินไดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ท้ังนี้หากผูท่ีเคยยื่นภาษี
เปนประจำทุกปแลว ยอมเคยยื่นเอกสาร อาทิ ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร หนังสือรับรองการหัก
ลดหยอนคาเลี้ยงดูบิดา-มารดา เปนตน แลวในปกอนๆทางกรมสรรพากร อาจไมเรียกตรวจเอกสารอีก
แตเตรียมพรอมไวกอนก็ดีจะไดไมลาชาหากถูกเรียกตรวจ 

 1.4.7 ระยะเวลาและสถานท่ีในการยื่นภาษี 

สามารถยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาป 2562 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม–31 สิงหาคม 2563      
ณ สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานทางอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต
กรมสรรพากร www.rd.go.th 

2. แนวทางการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Tax Planning) หมายถึงการกำหนดแนวทางในการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และสามารถประหยัดภาษีไดสูงสุดโดยไมมีการ
ทุจริตหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซ่ึงตองอาศัยชองทางตามท่ีกฎหมายภาษีอากรบัญญัติใหทำไดเรียกวา
การวางแผนภาษีอากร ซ่ึงจะแตกตางกับการหนีภาษี (Tax Evasion) อันเปนการกระทำท่ีผิดกฎหมาย
และตองไดรับโทษ ผูท่ีวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีประสิทธิภาพจะตองศึกษาหลักเกณฑ
และเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีระบุไวในประมวลรัษฎากร ตลอดจนประกาศคำสั่งตาง ๆ ซ่ึงสามารถดูไดจาก
เว็บไซตของกรมสรรพากร 

การคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรากาวหนาอันเปนวิธีปฏิบัติกับเปนการท่ัวไป 
หมายถึงการนำเงินไดพึงประเมิน – คาใชจาย-ลดหยอน = เงินไดสุทธิ (จำนวนเงินภาษี = เงินไดสุทธิ 
X อัตราภาษีกาวหนา) 

ดังนั้นแนวทางการทำใหเงินไดสุทธิลดลงเพ่ือจะไดชำระภาษีนอยลง จึงทำได 3 แนวทาง        
1) การทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีใชในการคำนวณภาษีลดลง 2) การเพ่ิมคาใชจาย 3) การเพ่ิมคา
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ลดหยอนนอกจากนั้นประมวลรัษฎากรยังไดกำหนดใหผูมีเงินไดพึงประเมินบางรายการเลือกวิธีการใน
การเสียภาษีได  ดังนั้นจึงใช เปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือประหยัดภาษีได อีกประการคือ                
4) การเลือกเสียภาษีเปนอัตราท่ีต่ำกวา   

2.1 การทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีใชในการคำนวณภาษีลดลง  

การทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีเสียภาษีลดลงมีหลายวิธีดังนี้ 

     2.1.1 การแยกคำนวณภาษีระหวางสามีกับภรรยา 

     บุคคลธรรมดามีคูสมรสและตางฝายตางมีเงินไดพึงประเมินท่ีตองเสียภาษี สามารถ
คำนวณภาษีโดยนำเงินไดของสามีภรรยามารวมรวมกัน หรือตางฝายตางแยกคำนวณตางหากก็ได 
โดยปกติแลวการนำรายไดท้ัง 2 ฝายมารวมคำนวณภาษีจะทำใหเงินไดพึงประเมินรวมกันมีจำนวน
มาก เม่ือหักคาใชจายและหักลดหยอนแลวเงินไดสุทธิยอมสูง ทำใหตองเสียภาษีในอัตราท่ีสูงเพราะ
เปนอัตรากาวหนา ภาษีท่ีตองชำระจึงสูงตามไปดวย การแยกคำนวณจึงทำใหเสียภาษีนอยกวา 

   2.1.2 การแยกหนวยภาษี 

   การแยกหนวยภาษี คือ การทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับมาท้ังสิ้น มีหนวยภาษีหลาย ๆ 
หนวยโดยการจัดตั้งเปน บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคลทำใหเงินไดกระจายไปตามหนวยภาษีตาง ๆ 
แตละหนวยภาษีจึงเสียภาษีในอัตราลดลง  

   2.1.3 การไมนำเงินไดจากตางประเทศเขามาในประเทศไทยในปเดียวกับปท่ีมีเงินไดทำให
เงินไดพึงประเมินท่ีไดรับจากตางประเทศตองเสียภาษีใหกับประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายไทย
กำหนดวาเงินได ท่ีไดรับจากตางประเทศจะเสียภาษีใหกับประเทศไทยตองเขาองคประกอบ            
2 ประการ 1) ตองนำเงินไดเขามาในประเทศไทยในปเดียวกับปท่ีมีเงินได 2) บุคคลนั้นตองอยูในประเทศ
ไทยในปนั้น 180 วันข้ึนไป 

2.2 การเพ่ิมคาใชจาย 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากรมีท้ังหมด 8 ประเภท เงินไดพึง
ประเมินท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันมากคือ เงินไดตามมาตรา 40(2) ไดแกเงินไดเนื่องจากหนาท่ี                 
หรือตำแหนงงานท่ีทำหรือจากการรับทำงานให มาตรา 40(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ มาตรา 40(7) 
เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมาตองจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจากเครื่องมือ และเงินไดตาม
มาตรา 40(8) เปนรายไดจากธุรกิจ การพาณิชยตาง ๆ ซ่ึงหักคาใชจายไดแตกตางกัน เงินไดท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกันดังกลาวนี้ มีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 หักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 
100,000 บาท ตอป  ถือวาเปนการหักคาใชจายไดนอยท่ีสุด ดังนั้นหากผูมีเงินไดเปนผูประกอบวิชาชีพ
อิสระควรทำสัญญารับทำงานโดยเปนผูทำงานเอง รายไดจากการทำงานเปนไปตามจำนวนผูมาใช
บริการและความยากงายของงาน จะประเมินเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(6) ซ่ึงสามารถหัก
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คาใชจายไดมากกวา แตถาหากผูมีเงินได มิใชเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระจะตองพิจารณารูปแบบของ
สัญญาตาง ๆ ดวยเพ่ือใหสิทธิหักคาใชจายดังนี้ 

2.2.1 สัญญาซ้ือขายกับสัญญาจางทำของ 

(1) สัญญาซ้ือขายประมวลกฎหมายแพงพาณิชย มาตรา 453 บัญญัติวา “อันวาซ้ือขายนั้น 
คือสัญญาซ่ึงบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา
ผูซ้ือ และผูซ้ือตกลงวาจะใชราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย” 

สาระสำคัญของสัญญาซ้ือขาย คือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีซ้ือขายจะโอนไปยังผูซ้ือ และผูซ้ือมี
หนาตองชำระราคาสำหรับแบบสัญญาซ้ือขายเปนไปตามประเภทของทรัพยสินนั้น ๆ เงินไดตาม
สัญญาซ้ือขายเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 4(8) แยกเปน 2 รายการ ไดแก 

 ก. สัญญาซ้ือขายท่ีผูขายมิไดผลิตเอง (ซ้ือมาขายไป) เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) 
แหงประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 11 รายการท่ี 25) หักคาใชจายไดรอยละ 60 
หรือหักตามความเปนจริงและสมควร 

 ข. สัญญาซ้ือขายท่ีผลิตเองเพ่ือขาย เปนเงินไดท่ีประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวล
รัษฎากรหักคาใชจายตามความจำเปนและสมควรเทานั้น ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 11) มาตรา 
8 ทวิ 

 (2) สัญญาจางทำของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 587 บัญญัติวา                   
“อันวาจางทำของนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูรับจาง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน
สำเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพ่ือผลสำเร็จแหงการท่ีทำ
นั้น”ลักษณะสำคัญของสัญญาจางทำของคือ เปนความเก่ียวพันระหวางผูวาจางกับผูรับจาง ท่ีตกลง
ทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสำเร็จการจายคาจางข้ึนกับผลสำเร็จของงานเปนสำคัญ สัญญาจางทำของ
กฎหมายไมไดกำหนดรูปแบบไวเพียงตกลงกันดวยวาจาก็มีผลสมบูรณ แตในทางปฏิบัติควรทำเปน
หนังสือสัญญาเพ่ือปองกันปญหาขอขัดแยงตาง ๆ สัญญาจางทำของแยกเปนเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรดังนี้ 

 ก. สัญญาจางทำของท่ีอาศัยแรงงานในการรับจางเปนสำคัญ เปนเงินไดท่ีพึงประเมินตามมาตรา 
40(2) ประมวลรัษฎากรหักคาใชจายรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000 บาทตอป 

 ข. สัญญารับจางทำของท่ีผูรับจางใชท้ังแรงงานและของในการรับจางงานจนสำเร็จ เปนเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40(7) แหงประมวลรัษฎากรหักคาใชจายรอยละ 60 หรือเลือกหักคาใชจาย
ตามความจำเปนและสมควร  
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 ค. สัญญารับจางทำของท่ีผูรับจางทำเปนธุรกิจแสวงหากำไรและมีคาใชจายมากเปนพิเศษ 
เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากรหักคาใชจายไดตามความจำเปนและ
สมควร 

2.2.2 สัญญาเชาพ้ืนท่ีกับสัญญาใหบริการพ้ืนท่ี 

(1) สัญญาเชาพ้ืนท่ีสัญญาเชาพ้ืนท่ีเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 537 
บัญญัติไววา " อันวาเชาทรัพยสินนั้นคือสัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวาผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่ง 
เรียกวาผู เชา ไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด                  
และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพ่ือการนั้น” 

สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรับผิดจึง
ฟองรองบังคับคดีได หากเชาอสังหาริมทรัพยเกิน 3 ปตองทำเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี
จึงฟองรองบังคับคดีได  สัญญาเชาทรัพยไมใหทำสัญญากันเกินกวา 30 ป ถาทำสัญญาเกินกำหนดกวา 
30 ป ใหลดเวลาลงมาเปน 30 ป ผูใหเชามีหนาท่ีตองสงมอบทรัพยสินท่ีใหเชาซ่ึงอยูในสภาพอัน
ซอมแซมแลวและพรอมใชประโยชน ผูเชามีหนาท่ีชำระคาเชาและดูแลทรัพยสินท่ีเชาเสมือนวิญูชน
ดูแลทรัพยสินของตนเอง  และทำการซอมเล็กนอยในระหวางสัญญาเชาดวย  เงินไดจากสัญญาเชา
ทรัพยสินตาง ๆ รวมท้ังสัญญาเชาพ้ืนท่ีเปนเงินไดพึงประเมิน มาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร        
หักคาใชจายไดรอยละ 30 หรือหักตามความเปนจริงและสมควร 

(2) สัญญาใหบริการใชพ้ืนท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกำหนดลักษณะรูปแบบ
หรือหลักเกณฑไวโดยเฉพาะ แตตามประมวลรัษฎากรกำหนดใหเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(8) แหงประมวลรัษฎากร “เงินไดจากการใหบริการอ่ืน ๆ”และนิยามคำวาใหบริการ หมายความวา
การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซ่ึงมิใชการขายสินคา (คำสั่ง ทป. 4/2548 ขอ 12/1) 
สัญญาใหบริการใชพ้ืนท่ีหักคาใชจายไดตามความจำเปนและสมควรเพียงอยางเดียว  

สัญญาเชาพ้ืนท่ีมีการสงมอบการครอบครองพ้ืนท่ีใหแกผูเชาโดยเด็ดขาด เชน แบงเปนหองให
เชา มีการกำหนดเลขท่ีหองและพ้ืนท่ีชัดเจน (หนังสือ กค.0702/8593 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553) 
สวนสัญญาใหบริการใชพ้ืนท่ีเปนการใหใชพ้ืนท่ีชั่วระยะเวลาอันจำกัด ไมมีการสงมอบการครอบครอง
พ้ืนท่ีใหแกผูใชพ้ืนท่ี เชน แบงพ้ืนท่ีเปนสวน ๆ (Zone) แตละสวนมีการจัดแบงพ้ืนท่ียอยโดยมีผนัง
ก้ันหองสำเร็จรูป (Partition) ก้ันเปนสัดสวนไมมีประตูเปด-ปด ผูเชาจะตองประกอบกิจการตามวัน
และเวลาเปด-ปดทำการของบริษัท โดยบริษัทยังคงเปนผูดูแลอาคาร ตลอดจนอำนวยความสะดวก
ใหกับผูเชา และไมมีการสงมอบการครอบครองพ้ืนท่ีใหแกผูเชาอยางเด็ดขาด เขาลักษณะเปนการ
ใหบริการตามมาตรา 77/1 (10) แหงประมวลรษัฎากร (หนังสือ กค.0706/866 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
พ.ศ. 2546) 
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2.2.3 สัญญารับจางออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรกับสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 (1) สัญญารับจางออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนสัญญารับจางทำของตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 587 เนื่องจากเปนการรับทำงานใหเกิดผลสำเร็จของงานลักษณะของ
การไดคาจางเกิดจากการใชแรงงานเปนสำคัญ จึงเปนรายไดตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากรหัก
คาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000 บาท 

 (2) สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในคอมพิวเตอร โดยลิขสิทธิ์ยังคงเปนของเจาของเดิม คาตอบแทน
ท่ีเจาของสิทธิ์ไดรับถือเปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ (LicenSing Agreement) เปนเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร หักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000 บาท หรือหักตาม
ความจำเปนและสมควร 

สัญญาทางธุรกิจท่ีกลาวมาแตละประเภทหักคาใชจายแตกตางกัน ดังนั้นการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา จึงตองเริ่มตนจากการทำสัญญาทางธุรกิจเพ่ือใหไดสิทธิในการหักคาใชจายท่ี
มากกวาในการคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 อนึ่ง มีเงินไดหลายรายการท่ีสามารถเลือกหักคาใชจายเปนการเหมาจายหรือหักตามความ
จำเปนและสมควรก็ได ผู มีหนาท่ีเสียภาษีจึงควรคิดคำนวณตลอดจนตรวจสอบเอกสารตาง ๆ                 
ใหครบถวนเพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการหักคาใชจายตามวิธีท่ีมีคาใชจายสูงกวา อันทำใหเงินไดสุทธิเหลือ
นอยและเสียภาษีนอยนั่นเอง 

2.3 การเพ่ิมคาลดหยอน 

การใชสิทธิหักลดหยอน ตามท่ีกฎหมายกำหนดยอมทำใหเงินไดสุทธิลดลง และเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาลดลงดวย  สิทธิลดหยอน ท่ีเพ่ิมข้ึนหลายรายการเสมือนเงินฝากระยะยาว สำหรับ
การวางแผนทางการเงินท่ีสำคัญไดแก การสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสะสมเงินในกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) การซ้ือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมลงทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ตลอดจน การทำประกันชีวิต เพ่ือหลักประกันชีวิตท่ีม่ันคง
ใหกับ บุตรหลาน ในยามท่ีผูมีเงินไดจากไปโดยไมมีวันกลับ ลวนแลวแตเปนหลักประกันสุขภาพทาง
การเงินท่ีดีท้ังสิ้น  นอกจากนั้นยังใชสิทธิในการลดหยอนภาษี ทำใหเสียภาษีนอยลงดวย การใชสิทธิ
หักลดหยอยอาจจำแนกหมวดหมูไดหลายประเภทแลวแตวาจะใชเกณฑใดในการจำแนก แตในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจำแนกการใชสิทธิหักลดหยอนเปน กลุม ไดแก 1) การใชสิทธิหักลดหยอนตาม
สภาพของบุคคล และสิทธิหักลดหยอนตามเกณฑข้ันต่ำท่ีกฎหมายบังคับ ไดแก การหักลดหยอน
ตัวเอง คูสมรส บุตร อุปการะบิดามารดา อุปการะบุคคลพิการ คาฝากครรภและคลอดบุตร            
ลวนแลวแตเกิดจากสภาพของบุคลนั้น ๆ วาจะใชสิทธิลดหยอนเหลานี้ไดมากนอยอยางไร สวนการหัก
ลดหยอนเงินท่ีจายใหกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เปนการจายตามกฎหมายบังคับ ใหผูมีเงินได
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ทุกคนตองจายสะสมจำนวนข้ันต่ำตามอาชีพของบุคคลเปนการแนนอนอยูแลว ฉะนั้นการใชสิทธิหัก
ลดหยอยตามรายการในกลุมแรกจึงไมใชทางเลือกในวิธีการเสียภาษี 2) การใชสิทธิหักลดหยอนตาม
ความสมัครใจ หมายถึงการการใชสิทธิหักลดหยอนภาษีในรายการตาง ๆ ท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะใช
สิทธินั้นหรือไมก็ได แลวแตการตัดสินใจของเขาเอง การใชสิทธิหักลดหยอนในกลุมนี้ถือเปนทางเลือก
ในวิธีการเสียภาษี ไดแก 1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินรอยละ 3 ของเงินเดือน 2) กองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการเกินรอยละ 3 ของเงินเดือน 3) กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชนเกินรอยละ 3 ของเดือน 4) เบี้ยประกันชีวิต 5) ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย 6) กองทุน
RMF 7) กองทุน LT 8) กองทุนเงินออมแหงชาติ 9) บริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะตาง ๆ 10) โครงการ
บานหลังแรก 

 2.4 เสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา 

การเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวาทำไดโดยการท่ีกฎหมายกำหนดใหเงินไดหลายรายการ                   
เลือกเสียภาษี ตามท่ีถูกหัก ไว ณ ท่ีจาย เปนภาษีสุดทาย (Final Tax) โดยไมตองนำมารวม คำนวณ
ภาษีตอนสิ้นป หากอัตราภาษีท่ีถูกหักไว ณ ท่ีจาย เสียภาษีนอยกวาการนำมารวมคำนวณภาษีตอนสิ้น
ปก็เลือกเสียภาษีตามท่ีถูกหักไว ณ ท่ีจาย ในทางตรงขามหากนำเงินไดนั้นมาคำนวณภาษีแลวทำให
เสียภาษีนอยกวาท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายก็เลือกนำมารวมคำนวณตอนสิ้นป     

2.5 เงินไดพึงประเมินท่ีสามารถแยกเสียภาษีตางหากจากเงินไดอ่ืน 

เงินไดบางประเภทหากผูมีเงินไดถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามหลักเกณฑในเรื่องการหัก
ภาษีท่ีจายแลวก็สามารถเลือกเสียภาษีเงินได ตามจำนวนท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจายโดยไมตองนำไปรวม
กับเงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นป แตถาผูมีเงินไดเห็นวาการนำไปรวมกันกับ
เงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณภาษีสิ้นปจะทำใหเสียภาษีนอยกวาหรือไดรับเงินภาษีคืนก็สามารถดำเนินการได 
ถือเปนสิทธิ์ของผูมีเงินไดจะเลือกปฏิบัติ เงินไดดังกลาวท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

      2.5.1 ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงินท่ีไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน
ดอกเบี้ยเงิน กูยืม ท่ีไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนดอกเบี้ยท่ีไดจากสถาบัน
การเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสำหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชกรรม หรืออุตสาหกรรม 

     2.5.2 ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจำหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิท่ีบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก 

     2.5.3 ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิใน
หนี้ท่ีบริษัทหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก ท้ังนี้เฉพาะท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ี
ลงทุน 
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เงินไดตาม 2.5.1,2.5.2 และ 2.5.3 ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 ของเงินได
ซ่ึงเปนอัตราเดียวกัน กับภาษีหัก ณ ท่ีจาย โดยไมนำไปรวมคำนวณภาษีตามปกติก็ได 

2.5.4 เงินได ตามมาตรา 40(4)(ข) ท่ีไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึน
สำหรับ ใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ถาผูมีเงินไดเปนผูอยูใน
ประเทศไทยผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 10 ของเงินได ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับภาษีหัก         
ณ ท่ีจายโดยไมนำไปรวมคำนวณภาษีตามปกติได 

2.5.5  เงิน ไดตามาตรา 40(8) ท่ี ได รับจากการขายอสั งหาริมทรัพย อัน เปนมรดก               
หรืออสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยเสนหา หรืออสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหา
กำไรและไดถูกคำนวณภาษีหัก ณ ท่ีจายไวแลว 

2.5.6 เงินไดพึงประเมิน จากการขายอสังหาริมทรัพยภายใน 5 ป นับตั้งแตวันไดมาตาม
มาตรา 4(6) พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2541 ถาได ถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายและเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะไวแลว ใหไดรับบรรเทาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดย
การยกเวนไมตองนำเงินไดดังกลาวไปรวมคำนวณภาษีเงินได แตตองแสดงรายละเอียดการเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามแบบและภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกำหนด ท้ังนี้เฉพาะกรณี พ่ีผูมีเงินไดดังกลาวไม
ขอรับเงินภาษี ท่ีถูกหักไวนั้นคืน หรือไมขอเครดิตภาษีท่ีถูกหักไวนั้นไมวาท้ังหมดหรือบางสวน      
(พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 276) พ.ศ. 2544) 

2.5.7 เงินสวนแบงของกำไร จากกองทุนรวม ตามท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีผูมีเงินไดซ่ึงอยูในประเทศไทยไดรับและยอมใหผูจายเงินไดหักภาษี       
ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดใหไดรับการยกเวนไมตองนำเงินดังกลาวมารวมคำนวณภาษี
เงินได (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 262) พ.ศ. 2536) 

2.5.8 เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 ซ่ึงเปนเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุ
ออกจากงานซ่ึงไดคำนวณจายจากระยะเวลาท่ีทำงานและไดจายตามหลักเกณฑวิธีการ  และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกำหนด  ผูมีเงินไดอาจไมนำเงินไดไปรวมคำนวณภาษีตามปกติ อาจแยกคำนวณโดยใชวิธี
เดียวกันกับการคำนวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย แตตองแสดงรายการในใบแนบพรอมกับการยื่นแบบแสดง
รายการดวย 

2.5.9 ใหคนตางดาวซ่ึงถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายไวแลวในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึง
ประเมิน เม่ือถึงกำหนดยื่นรายการเก่ียวกับเงินไดพึงประเมิน ไดรับการยกเวนไมตองนำเงินไดพึง
ประเมินนั้นมารวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีคนตางดาวไมขอรับเงินภาษีท่ีถูกหัก
ไวนั้นคืนหรือไมขอเครดิตเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
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ในกรณีท่ีคนตางดาวมีเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(4) และ (8) แหงประมวล รัษฎากร 
ซ่ึงถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 50 แหงประมวลรัษฎากรไวแลวและมีสิทธิ์เลือกเสียภาษีตาม
มาตรา 48(3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากรคนตางดาวจะมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนตามวรรคหนึ่งเม่ือ
ปรากฏวาในการยื่นรายการเก่ียวกับเงินไดพึงประเมินคนตางดาวมิไดนำเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(4) และ (8) แหงประมวลรัษฎากรดังกลาวและเงินไดพึงประเมินท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจายมารวม
คำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดโดยตองไมขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นคืน  หรือไมขอเครดิตเงินภาษีท่ีถูก
หักไวนั้นไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

ในการไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองคนตางดาวตองยื่นรายการเก่ียวกับเงินไดพึง
ประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองนำมารวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดดวย 

คนตางดาวซ่ึงจะไดรับสิทธิดังกลาวตองเปนคนตางดาวซ่ึงทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาคท่ีมีคุณสมบัติตามกำหนด โดยใหไดรับสิทธิดังกลาวในระหวางการทำงานในประเทศไทยเปน
ระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 2 ป ไมวาระหวาง เวลานั้นจะไดเดินทางออกจากประเทศไทยเปนครั้ง
คราวหรือไมก็ตาม 

คนตางดาวซ่ึงกลับเขามาทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคใดภายใน 1 ป นับแต
วันท่ีการจางแรงงานครั้งกอนสิ้นสุดลง ไมใหไดรับสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งสำหรับการจางงานในครั้งหลัง 
(พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545) 

2.5.10 เงินไดพึงประเมินท่ีผูมีเงินไดเปนนักแสดงภาพยนตรหรือโทรทัศนซ่ึงมีภูมิลำเนาอยูใน
ตางประเทศไดรับจากการแสดงภาพยนตรและโทรทัศนซ่ึงดำเนินการถายทำในประเทศไทยโดยบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และไดรับอนุญาตใหถายทำใน
ประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถายทำภาพยนตรตางประเทศในประเทศ
ไทย ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย วาดวยการขออนุญาตถายทำ
ภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2544 ซ่ึงถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ไวแลว เม่ือถึง
กำหนดยื่นรายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดใหไดรับยกเวนไมตองนำเงินไดพึงประเมิน จากการแสดง
ภ าพ ยนต ห รื อ โท รทั ศน ดั งกล าวมารวมคำนวณ เพ่ื อ เสี ยภ าษี เงิน ได ต ามมาตรา 48 (1 )                     
และ (2) แหงประมวลรัษฎากรก็ไดท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดดังกลาวไมขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้น
คืนหรือไมขอเครดิตเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 409) (พ.ศ. 
2545) 

2.5.11 เงินปนผลท่ีผูมีเงินไดซ่ึงเปนผูอยูในประเทศไทยไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศอันเนื่องมาจากหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และยอมใหผูจายเงินไดหักภาษี ณ ท่ีจายตามมาตรา 50(2) แหงประมวล รัษฎากร
ในอัตรารอยละ 10 ของเงินได  เม่ือถึงกำหนดยื่นรายการใหไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลดังกลาว  
มารวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได  ท้ังนี้  เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดไมขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นคืน
หรือไมขอเครดิตเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 538) พ.ศ. 2555) 
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2.5.12 เงินไดท่ีไดรับจากการถือศุกูกและผู ถือศุกูกยอมใหทรัสต ผูจายเงินไดหักภาษี               
ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดท่ีไดรับ ท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีผูถือศุกูกไมขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไว
นั้นคืนหรือไมขอเครดิตเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้น ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 554)         
พ.ศ. 2555) 

ศุกูก (Sukuk) คือ ตราสารทางการเงิน (Financial In strumunts) ท่ีสอดคลองกับการลงทุน
ตามศาสนาอิสลามท่ีหามลงทุนในธุรกิจบางประเภท เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล การพนัน ภาพเปลือย 
ฯลฯ และไมรับไมจายดอกเบี้ย ตราสารศุกูกจึงเปนตราสารแสดงสิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ
คาเชา คาผอนชำระ หรือสวนแบงกำไร แตหามรับเปนดอกเบี้ยเด็ดขาด สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดประกาศใหสามารถระดมทุนโดยออกตราสารศุกูกใน
ประเทศไทยไดตั้งแต พ.ศ. 2552 ใหมีการจัดตั้งทรัสตโดยออกใบทรัสตซ่ึงเปนตราสารแสดงสิทธิของผู
ถือในฐานะผูรับประโยชนจากการจัดการกองทรัสตคลาย ๆ กับการขายกองทุนรวม และหลักทรัพยอ่ืน
ท่ีมีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกันกับกองทุนรวม 

2.5.13 เงินไดพึงประเมินท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ่ึงมิใชหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลท่ีไดรับจากการขาย เพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอ 
นิล เพทาย ไพฑูรย หยก ไขมุกและอัญมณีท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะท่ียังไมไดเจียระไน            
แตไมรวมถึงสิ่งท่ีทำเทียมวัตถุดังกลาวหรือท่ีทำข้ึนใหมและสิ่งท่ีทำเทียมวัตถุดังกลาวหรือท่ีทำข้ึนใหม 
และไดถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไวแลวตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนดเม่ือถึงกำหนดยื่นรายการเพ่ือเสียภาษี
เงินได  ใหไดรับยกเวนไมตองนำเงินไดพึงประเมินจากการขายอัญมณีดังกลาวมารวมคำนวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินไดตามมาตรา 48(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข                
ท่ีอธิบดีประกาศกำหนด (พ.ร.บ. (ฉบับท่ี 618) พ.ศ.2559 

 2.5.14 เงินไดดังตอไปนี้ 1) เงินไดจากกาโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพยโดยไม มี
คาตอบแทนใหแกบุตรชอบดวยกฎหมายสวนท่ีเกิน 20 ลานบาท 2) เงินไดจากการอุปการะหรือจาก
การใหโดยเสนหาจากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรส สวนท่ีเกิน 20 ลานบาท 3) เงินท่ีไดรับจาก
การอุปการะโดยหนาท่ีธรรมจรรยาหรือจากการใหโดยเสนหาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแหง
ขนบธรรมเนียมประเพณี จากบุคคลซ่ึงมิใชบุพการีผูสืบสันดานหรือคูสมรสสวนท่ีเกิน 20 ลานบาท 
เงินไดตามขอ 2.5.14 ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ 5 หรือนำไปคำนวณภาษีรวมกับเงินไดอ่ืนก็ได  

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทำได 4 วิธีการ ไดแก การทำใหเงินไดสุทธิลดลง               
ดังนี้  1) ทำใหเงินไดพึงประเมินลดลงประกอบดวยการแยกคำนวณภาษีระหวางสามีและภรรยา การ
แยกหนวยภาษีโดยการจัดตั้งนิติบุคคล SME การไมนำเงินไดจากตางประเทศเขามาในประเทศไทยใน
ปเดียวกับปท่ีมีเงินได 2) นอกจากนั้นยังทำใหเงินไดสุทธิลดลงดวยการเพ่ิมคาใชจาย โดยพิจารณา
สัญญาทางธุรกิจแตละประเภทและเลือกวิธีหักคาใชจายท่ีมากกวา 3) การเพ่ิมคาลดหยอนตาง ๆ               
ท่ีมีอยูจำนวนมากโดยเฉพาะรายการเงินออมในกองทุนตาง ๆ และการออมดวยกรมธรรมประกันชีวิต      
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4) การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวาสำหรับเงินไดพึงประเมินบางรายการท่ีประมวลรัษฎากรเปดชอง
ใหผูมีเงินไดเลือกเสียภาษี 

3. แนวคิดความรูความเขาใจ 

Bloom et al (1956) ไดแบงความรูเปน 3 ดาน 1) ดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain)  
2) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 3) ดานเจตพิสัย (Affective Domain) 

พุทธพิสัย (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมดานสมอง เก่ียวกับสติปญญา ความรู 
ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ การเรียนรูดาน
พุทธพิสัย แบงเปน 6 ระดับ ไดแก 

1. ความรูความจำ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษามวล 
ประสบการณตาง ๆ จากการท่ีไดรับรูไวและระลึกสิ่งนั้นไดเม่ือตองการเปรียบเทียบดังเทปบันทึกเสียง
หรือวีดิทัศนท่ีสามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวตาง ๆ ได สามารถเปดฟง หรือดูภาพเหลานั้นได 
เม่ือตองการ 

2. ความรูความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง เปนความสามารถในการจับ 
ใจความสำคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการแปลความ ตีความ คาดคะเน 
ขยายความ หรือการกระทำอ่ืน ๆ 

3. การนำความรูไปใช (Application) หมายถึง เปนข้ันท่ีผูเรียนสามารถนำความรู 
ประสบการณไปใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได ซ่ึงจะตองอาศัยความรูความเขาใจ            
จึงจะสามรถนำไปใชในได 

4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ผูเรียนสามารถคิด หรือแยกแยะเรื่องราวสิ่ง 
ตาง ๆ ออกเปนสวนยอย เปนองคประกอบท่ีสำคัญได และมองเห็นความสัมพันธของสวนท่ีเก่ียวของ
กัน ความสามารถในการวิเคราะหจะแตกตางกันไปแลวแตความคิดของแตละคน 

5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการท่ีผสมผสาน 
สวนยอย ๆ เขาเปนเรื่องราวเดียวกันอยางมีระบบ เพ่ือใหเกิดสิ่งใหมท่ีสมบูรณและดีกวาเดิม อาจเปน
การถายทอดความคิดออกมาใหผู อ่ืนเขาใจไดงาย การกำหนดวางแผนวิธีการดำเนินงานข้ึนใหม          
หรืออาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสรางความสัมพันธของสิ่งท่ีเปนนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบ                 
หรือแนวคิดใหม 

6. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง เปนความสามารถในการตัดสิน ตีราคา 
หรือสรุปเก่ียวกับคุณคาของสิ่งตาง ๆ ออกมาในรูปแบบของคุณธรรมอยางมีกฎเกณฑท่ีเหมาะสม       
ซ่ึงอาจเปนไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเปนกฎเกณฑท่ีสังคมยอมรับได 

 ความรูความเขาใจเปนพฤติกรรมดานความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ซ่ึงมีผูรูไดให
ความหมายไวดังนี้  

ภัทรา นิคมมานนท (2543) กลาววา ความรูความจำ (Knowledge) คือความสามารถในการระลึก
ไดถึงเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเคยประสบการณมากอนจะโดยวิธีใดก็ตาม เชน จากการเรียนรูในหองเรียน              
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ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน อานหนังสือพิมพ การบอกเลาตอ ๆ กันมา ฯลฯ พฤติกรรมดานความรูความจำยัง
จำแนกออกไดเปน 3 ลักษณะใหญ คือ 1) ความรูเฉพาะเรื่อง 2) ความรูวิธีดำเนินงาน 3) ความรูรวบ
ยอด 

ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานความรูความจำ
แลวขยายความคิดออกไปอยางสมเหตุผล ความเขาใจมี 3 ลักษณะ ไดแก 1) การแปลความ               
2) การตีความ 3) การขยายความ 

การแปลความ (Translation) เปนความสามารถในการสื่อความหมายจากภาษาหนึ่ง           
หรือแบบฟอรมหนึ่งไปสู ภาษาหนึ่ง หรืออีกแบบฟอรมหนึ่ง 

การตีความ (Interpretation) เปนการเอาผลจากการแปลความหลายๆสิ่งมาผสมผสาน 
เรียบเรียงเปนความคิดใหมอยางมีความหมาย 

การขยายความ (Extrapolation)เปนการขยายแนวความคิดใหกวางไกลไปจากขอมูลเดิม
อยางสมเหตุสมผล ซ่ึงตองอาศัยท้ังการแปลความ และตีความประกอบกัน จึงจะสามารถขยายความ
ของเรื่องราวนั้นได 

ความเขาใจ หมายถึง การมีความเขาใจในความรูท่ีเรียน โดยสามารถอธิบายดวยคำพูดของ
ตัวเองหรืออาจจะแปลความหมายหรือตีความหมายได หรืออาจจะบอกผลตามการกระทำได               
(สุรางค โควตระกูล, 2539)  

ความรูความจำ หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราวประสบการณ หรือสิ่งท่ีเคยเรียน
มาแลวได ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความจากสื่อ
ความหมายตาง ๆ ท่ีไดพบเห็น นั่นคือพฤติกรรมดานความเขาใจ เปนพฤติกรรมท่ีสามารถดัดแปลง
แกไขสิ่งยากมาเปนสิ่งงายสิ่งซับซอนใหเปนสิ่งธรรมดา ความเขาใจจึงตางจากความจำแตจะเกิดความ
เขาใจตองมีพ้ืนความจำอยูบางเหมือนกัน (ลวน สายยศ, 2543)  

ความรูความเขาใจจึงหมายถึง ความสามารถระลึกรูในเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมท้ังการ
แปลความ ตีความ ขยายความ หรืออธิบายความนั้น ๆ ไดความรูความเขาใจอาจเกิดจาก การเรียนรู
ในหองเรียน การฝกอบรม จากสื่อตาง ๆ หรือการไดรับบอกเลาตอ ๆ กันมา การมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องหนึ่งยอมปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ไดอยางถูกตองความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา จึงหมายถึง การแปลความ การอธิบายความ และลงมือวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไดถูกตองใน 4 วิธีการคือ 1) ทำใหเงินไดพึงประเมินลดลง 2) การเพ่ิมคาใชจาย 3) การเพ่ิม
สิทธิลดหยอน 4) การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยเรื่องความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีในจังหวัดอุดรธานีผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

           สุรียพร อ่ินแกว (2548) ไดวิจัยเรื่อง การวางแผนภาษีเก่ียวกับคาตอบแทน มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนภาษีอากรเก่ียวกับคาตอบแทนท่ีนายจางไดจายให ลูกจางศึกษาโดยใช
ขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับลักษณะของการจายคาตอบแทนและกฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวของอันไดแก 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจ
เฉพาะผลการศึกษาสรุปไดวา ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานายจางควรพิจารณาวา 
คาตอบแทนรายไดใดถือเปนประโยชนเพ่ิมท่ีตองเสียภาษีหรือเปนเงินไดท่ีไดรับการยกเวนเพ่ือท่ี
นายจางจะไดมีการวางแผนหักภาษี ณ ท่ีจายในการจายคาตอบแทนตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย
กำหนดใหถูกตองพรอมกับนำสงภาษีภายในกำหนดเวลา สวนในการวางแผนภาษีเงินไดนิติบุคคล
นายจางควรมีการวางแผนใหคาตอบแทนท่ีเกิดข้ึน ถือเปนรายจายในการคำนวณกำไรสุทธิไมเปน
รายจายหามตามมาตรา 65 ตรีท่ีเขาขายเปนรายจายท่ีใหโดยเสนหาโดยตองมีหลักฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดหรือมีการวางแผนใหไดรับสิทธิประโยชนการหักคาตอบแทนบางรายการเปนรายจายได
เพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายกำหนด สวนในการวางแผนภาษีมูลคาเพ่ิมนายจางควรพิจารณาวาคาตอบแทน
รายการใดสามารถใชเครดิตภาษีซ้ือไดหรือเปนภาษีซ้ือตองหาม ท้ังนี้ในการใหคาตอบแทนเปนสิ่งของ
หรือสินคาของนายจางในบางกรณีอาจถือเปนการขายหรือใหบริการตามกฎหมายภาษีมูลคาเพ่ิมสวน
ประเด็นคาตอบแทนท่ีนายจางใหลูกจางกูยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีต่ำกวา
ราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันควร ถือวานายจางมีการประกอบกิจการ เยี่ยงธนาคารพาณิชยเขาขายตอง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเวนแตนายจางมีระเบียบเพ่ือเปน สวัสดิการตามท่ีกฎหมายกำหนดการวางแผน
ภาษีเก่ียวกับคาตอบแทนจะชวยใหนายจางเสียภาษีไดอยางถูกตองครบถวน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ขจัดปญหาในการเสียภาษีลดคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสียภาษีท่ีไมถูกตอง สามารถเพ่ิมกำไร
สุทธิโดยการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากรและนำคาตอบแทนท่ี ใหแกลูกจางมาคำนวณเปน
คาใชจายไดท้ังจำนวน 

สิริวุฒิ ไสยบุญ (2550) ไดวิจัยเรื่อง ผลกระทบของนโยบายภาษีสรรพากรตอการพัฒนา
ประเทศไทย โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ การสัมภาษณจากนักวิชาการรวมท้ังสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูวิจัยกับบุคคลดังกลาว ผลการศึกษาพบวา นโยบายภาษีอากรมีผล
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้ นโยบายภาษีอากรมีผลกระทบตอการกำหนดรายจายของรัฐบาลเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ กอใหเกิดการออมทรัพยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนเครื่องมือสงเสริมและคุมครอง
กิจการอุตสาหกรรมเปนเครื่องมือเสริมสรางการคาระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สวนปญหา
ของระบบภาษีอากร ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีสาเหตุ ดังนี้ โครงสรางภาษีอากรท่ีมี
ลักษณะเปนระบบเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาโดยท่ัวไปปญหาภาษีอากรท่ีเก็บไดยังมีระดับต่ำ 
เพราะมีชองโหว การหลีกเลี่ยงภาษีและสาเหตุอ่ืน ๆ ภาษีอากรสวนใหญเปนภาษีทางออมมากกวา
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ภาษีทางตรง มีความไมเปนธรรมของภาษีอากร นโยบายการลดภาษีเงินไดเพ่ือชวยสงเสริมความ
เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และปญหาในดานกฎหมายและระเบียบปฏิบัติภาษีอากร 

โสภิต ถมมา (2550) ไดวิจัยเรื่องความรูและเจนคติของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย
ตอการหักและนำสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย : ศึกษากรณีสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา เครื่องมือท่ีใช
เปนแบบสอบถามคาสถิติในการวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคา tการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัย พบวาผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายมี
ความรูและเจนคติเก่ียวกับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายอยูในระดับปานกลางซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบลักษณะ
ขอมูลท่ัวไปนั้นผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายมีความรูและเจนคติไมตางกันสวนปญหาและอุปสรรคใน
การจัดเก็บภาษีหัก ณ ท่ีจายไดแกปญหาเก่ียวกับหลักเกณฑระเบียบปฏิบัติและอัตราการหักภาษี           
ณ ท่ีจายมีมากทำใหเกิดความยุงยากซับซอน 

บัณฑิต นิมมานนท (2551) ไดวิจัยเรื่อง ปญหาการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อำเภอเมือง 
จังหวัด เชียงรายผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเขาฟงคำบรรยายหรืออบรม
ดานกฎหมาย แตเคยอานคำแนะนำการกรอกแบบโดยทราบกำหนดเวลายื่นแบบเดือนท่ีมักไปยื่นแบบ
แสดงรายการ คือเดือนมีนาคมสถานะในการยื่นแบบแสดงรายการ คือบุคคลธรรมดา โดยยื่นดวย
ตนเองและยื่นแบบแสดงรายการณ สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองเชียงรายปญหาความรูความ
เขาใจ การรับบริการ การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ปญหาความรูความเขาใจตานแยก
ประเภทเงินได มีปญหาระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกคา
แหงควิลลลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อยางอ่ืน ปญหาความรูความเขาใจดานคาใชจายคาลดหยอน ผลการศึกษา
พบวา มีปญหาระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดอกเบี้ย
เงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย ปญหาความรูความเขาใจดานอัตราการชำระภาษี ผลการศึกษาพบวา มีปญหา
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก คาปรับอาญาไมเกิน 2,000 บาท 
ปญหาการรับบริการดานสถานท่ีเจาพนักงานผลการศึกษาพบวา มีปญหาระดับปานกลาง                   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ท่ีจอดรถไมสะดวก ปญหาการรับบริการดาน
ยื่นแบบทางอินเทอรเน็ตและข้ันตอนการชำระภาษีผลการศึกษาพบวา มีปญหาระดับปานกลาง                
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ไมมีเครื่องคอมพิวเตอร 

สลักจิต อวนไตร (2551) ไดวิจัยเรื่องระบบการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสำนักงาน 
สรรพากรพ้ืนท่ีอุบลราชธานีเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
อุบลราชธานีซ่ึงจำแนกตามเพศอายุอาชีพและระดับการศึกษากลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก
เจาหนาท่ีสรรพากรจำนวน 4 คน ไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากหัวหนางานจำนวน 1 
คน และเจาหนาท่ีจำนวน 3 คนและกลุมตัวอยางท่ีเปนผูขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจำนวน 370 
คนโดยสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน วิจัยเปนแบบสัมภาษณเจาหนาท่ีสรรพากร และแบบสอบถามผู
ขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผลการวิจัยพบวา ปญหาการขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีอุบลราชธานี ไดแก 1) ปญหาในดานการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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ทางอินเตอรเน็ตมีความลาชาและ ปญหาดานบุคลากรไมเพียงพอตอการใหบริการผู เสียภาษี            
2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสำนักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีอุบลราชธานีสรุปไดดังนี้ 2.1) ผูขอคืนภาษีท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของ
ระบบการคือภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานรูปแบบการคืนภาษีเงินไดแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทา
สถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน 2.2) ผูขอคืนภาษีท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอระบบ
ประสิทธิภาพของระบบการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทุกดานไมแตกตางกัน 2.3) ผูขอคืนภาษีท่ีมี
อาชีพตางกันมีความเห็นตอประสิทธิภาพของระบบการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและรูปแบบการ
ขอคืนภาษีข้ันตอนการขอคืนภาษีเงินไดและคุณภาพการบริการคืนภาษีเงินไดแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานอ่ืน ๆ ไมตางกัน 2.4) ผูขอคืนภาษีท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน
มีความเห็นตอประสิทธิภาพของระบบการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานการรับเงินคืนแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 สวนดานอ่ืน ๆ ไมตางกัน 

 สายสมร สังขเมฆ (2553) ไดวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาของบุคคลในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในจังหวัดภูเก็ต มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากนอยเพียงใด         
และเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง                
และพบวาเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบวาเพศหญิงมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวาเพศชาย ผูมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับปริญญาตรี มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มากกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและต่ำกวา อาชีพเจาของกิจการหรือคาขาย  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาต่ำกวาอาชีพอ่ืน         

  สมรักษ มุกดา (2553) ไดวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบความรู ความเขาใจ และพฤติกรรม
การเสียภาษีของผูมีเงินไดบุคคลธรรมดา  และทราบระดับความสำคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
สมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ราย
ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบถึงหนาท่ีเสียภาษีอากร ไมเคยเขาฟงคำบรรยาย
หรือไมไดรับการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร ทราบขอมูลการยื่นแบบแสดงรายการและการ
ชำระภาษีอากร ผานทางวิทยุโทรทัศน มีความเขาใจบางพอสมควรจากการอานศึกษาในการกรอก
แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพราะเปนหนาท่ีของผูมีเงินได ยื่นแบบแสดง
รายการในฐานะบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 91 ดวยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากร ในชวง เดือนมีนาคม
เวลา 8.30 - 12.00 น. ไมมีรายไดท่ีตองยื่นแบบ ภงด. แสดงรายการเสียภาษีเงินไดครึ่งปทราบเกณฑ
ในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามท่ีกฎหมายกำหนด และทราบบทลงโทษ ผลการ
วิเคราะหในภาพรวม พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามี
ความสำคัญในระดับปานกลางทุกดานเรียงลำดับดังนี้ ดานวิธีการ  กระบวนการ คือ ความสะดวกใน



27 
 

การจายชำระเงินภาษี ดานความรูความสามารถของเจาหนาท่ี คือความสามารถในการใหคำแนะนำ 
ดานเศรษฐกิจ คือสภาพเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น ดานกฎหมายภาษี/ประมวลรัษฎากร คือ การ
กำหนดอัตราภาษีท่ีจัดเก็บดานการบริการของเจาหนาท่ี คือความเต็มใจในการใหขอมูลและตอบ
คำถามของเจาหนาท่ี ดานสถานท่ีต้ังของสำนักงาน/สถานท่ียื่นแบบ คือ ความสะดวกในการเดินทาง 
ดานจิตวิทยา คือจิตสำนึกในความเปนพลเมืองซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีตอประเทศ ดานสังคมคือ
สาธารณประโยชนท่ีเกิดข้ึนในชาติบานเมือง และดานการเมืองคือรัฐบาลนำเงินภาษีไปใชใหเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติอยางแทจริงขอเสนอแนะเพ่ือนำมาใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดภูเก็ต โดยดานเศรษฐกิจ รัฐบาลควรพิจารณาถึงภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจัดเก็บภาษีท่ีกำหนด
ข้ึนหรือไมดานสังคมควรจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริงดาน
การเมือง หนวยงานทุกภาคสวนควรทำหนาท่ีตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการใชของบประมาณใหเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุดดานกฎหมายภาษี/ประมวลรัษฎากร ควรปรับปรุงประมวล
รัษฎากรใหมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน และการนำออกใชควรพิจารณาดวยความระมัดระวังรอบคอบ            
ยึดหลักความเปนธรรม ความแนนอนและจัดเจน  และหลักการบริหารท่ีดี ควรกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการจัดเก็บใหรัดกุมเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ดานจิตวิทยา ควรสรางใหประชาชนมี
จิตสำนึก มีความรูสึกท่ีดีและใหประชาชนเกิดศรัทธาในการบริหารรัฐกิจท่ีโปรงใส ดานการบริหารของ
เจาหนาท่ี ควรดำเนินการจัดอบรมเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการดานความรูความสามารถของเจาหนาท่ี 
ควรจัดอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความรูตรงกันและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ปรับรูปแบบการทำงาน
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และคัดเลือกเจาหนาท่ีผูท่ีมีความรับผิดชอบและมีศีลธรรมเขามาเปน
ผูปฏิบัติงานใหมากข้ึน ดานวิธีการ/กระบวนการควรกำหนดชองทางการชำระภาษีใหมีหลายชองทาง 
และมีชวงเวลาท่ีเหมาะสม แบบฟอรมไมยุงยากหรือซับซอน และใหบริการท่ีรวดเร็ว ดานสถานท่ีตั้ง
ของสำนักงาน/สถานท่ียื่นแบบ ควรจัดหาสถานท่ีใหบริการท่ีสะดวกตอการเดินทาง หรือนำเทคโนโลยี
ตาง ๆ ในการใหบริการมากข้ึน 

 ปภาวรินทร  คชหิรัญ (2557) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาการเรียนรูความเขาใจ และปจจัยท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของคูสมรส มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความรูความเขาใจเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดของคูสมรส และปจจัยสวนบุคคลท่ี
เก่ียวของกับสิทธิประโยชนทางภาษีเงินได ผลการวิจัยพบวา ความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชน
ทางภาษีเงินไดของคูสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจในการแยกยื่น หรือยื่นรวมภาษีเงินไดท่ี
แตกตางกัน และชองทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีแตกตางกัน             
จะสงผลตอการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของคูสมรสแตกตางกัน 

 จิตติมา ยิ้มกระยารส (2558) ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาของผูมีเงินได โดยใชขอมูลจากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน (Household 
Socio-Economic Survey) ป พ.ศ. 2554 โดยเลือกใชแบบจำลอง logit model ในการศึกษา
ลักษณะของผูท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและใชแบบจำลอง Tobit model ในการศึกษาปจจัย            
ท่ีกำหนดปริมาณการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยแบงกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาออกเปน 3 กลุม             
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คือกลุมของผูมีรายไดท่ัวประเทศหรือประชากรวัยแรงงานกลุมประชากรชั้นกลาง และกลุมประชากร
ท่ีมีรายไดสูงสุด 10% แรก จากผลการศึกษาพบวาปจจัยทางดานสังคมท่ีสงผลตอความนาจะเปนใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและปริมาณการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ปจจัยทางดาน
ภูมิภาค คือผูท่ีมีรายไดอาศัยอยูในกรุงเทพจะมีความนาจะเปนและเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มากกวาภูมิภาคอ่ืน ๆ ปจจัยทางดานอายุ ระดับการศึกษาท่ีมากข้ึน จะสงผลใหมีความนาจะเปนใน
การเสียภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึน และปริมาณการเสียภาษีเงินไดก็เพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน ปจจัยทางดานเพศ
พบวา หากผูมีรายไดเปนเพศชาย และสมรสแลวก็จะมีความนาจะเปนในการเสียภาษีมากกวากรณีอ่ืน ๆ 
ดวย กลาวคือวัยแรงงานสวนใหญเปนเพศชาย และเพศชายมักมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาผูหญิง 
การสมรสทำใหมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน การกระตือรือรนในการทำงาน นำมาซ่ึงรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีปจจัยทางดานอาชีพพบวา หากผูท่ีมีรายไดประกอบอาชีพลูกจางรัฐบาล จะมีความนาจะ
เปนในการเสียภาษีมากกวาอาชีพอ่ืน ๆ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจจะพบวาเม่ือรายไดเพ่ิมข้ึน ยอมสงผล
ใหมีความนาจะเปนในการเสียภาษีเพ่ิมข้ึน และปริมาณการเสียภาษีเพ่ิมข้ึนดวย ตามโครงสรางอัตรา
ภาษีแบบกาวหนา ในสวนของคาลดหยอนตาง ๆ จะพบวา จำนวนบุตรท่ีเพ่ิมข้ึนการมีผูสูงอายุใน
ครอบครัว และการมีคนพิการในครอบครัวจะทำใหปริมาณการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลง 
ในขณะท่ีคาลดหยอนในสวนการซ้ือประกัน ดอกเบี้ยเงินกูยืมสำหรับท่ีอยูอาศัย จะพบวาแมจะมีคา
ลดหยอนเหลานี้ แตยังตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยู เนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีใชคาลดหยอน
เหลานี้สวนใหญแลวเปนกลุมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี 

วรรณวรางค จันทรคาด และ ดารณี  เอ้ือชนะจิต (2558) ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมการลดหยอนภาษี
สงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของขาราชการกรมคุมประพฤติ สำนักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับรายการหักลดหยอน
เรียงลำดับจากมากไปนอยดงนี้ 1) ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 2) เบี้ยประกันชีวิต 3) เบี้ยประกันสุขภาพ
บิดามารดา 4) กองทุนรวมเพ่ือการเลี่ยงชีพ 5) กองทุนรวมหุนระยะยาว 6) เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 

พฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตสงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มากท่ีสุด รองลงมาคือพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย โดยพฤติกรรมการใช
สิทธิลดหยอนดานเบี้ยประกันชีวิต ดานกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ดานดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย            
และดานคาการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ สงผลทางบวกตอแนวโนมการประหยัดภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา สวนพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สงผลทางลบตอแนวโนมการ
ประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ธัญญวรัตน อรรถวิทย (2558) ไดวิจัยเรื่อง ปญหาการใชสิทธิประโยชนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงวันท่ี 25-31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง  ผลการวิจัยพบวา ประชาชนไมเขาใจในการใชสิทธิประโยชน.ในตัว
ระเบียบและขอกฎหมายท่ีใชลดหยอนภาษี ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสินคาตามกำหนด               
และใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เนื่องจากระยะเวลาใชสิทธิประโยชนมีจำกัด ประชาชนไมสามารถศึกษา
รายละเอียดของขอมูลตามมาตรการดังกลาวได และการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ มีระยะเวลาสั้น 
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กันตกนิษฐ จูรัตน และ วาสนา จรูญศรีโชติกำจร (2560) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 58.2 โดยมีอายุระหวาง 36-45 
ป รอยละ 32.7 มีสถานภาพสมรสรอยละ 52.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 40.6 มีอาชีพ
อิสระรอยละ 26.1 มีรายไดตอเดือนต่ำกวา 20,000 บาท รอยละ 73.5 เม่ือเปรียบเทียบระดับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ตามตัวแปร 
เพศ อายุ สถานภาพ วุฒการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา ระดับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอำเภอแมสอด จังหวัดตาก อยูในระดับ
ปานกลาง แนวทางการพัฒนาควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาทำการจัดอบรมใหความรูเรื่อง                  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประชาชน รวมไปถึงการรณรงคโดยการแจกแผนพับใหกับผูเสียภาษี
เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  รวมถึงข้ันตอนการเสียภาษีอยางละเอียดไป
ตามแหลงท่ีมีการประกอบการของผูมีเงินได 

ชัยสิทธิ์บุณยเนตร, นภา วรวรางกูร, มยูร บุญยะรัตน, กานต จันทรวิทยานุชิต, พงศกร แกวเหล็ก
และคงเดช กาญจนนันทวงศ (2560) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการจำกัดการใชสิทธิหักคาลดหยอนใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผลการวิจัยพบวาสำหรับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในประเทศไทย
ในชวง 2552-2556 มีการใชสิทธิในการหักคาลดหยอนเก่ียวกับการออมท่ีสุด รองลงมาคือ คาลดหยอนท่ี
เก่ียวกับคาใชจายในครอบครัว และคาลดหยอนท่ีเก่ียวกับดอกเบี้ยกูยืมซ้ืออสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ ในป 2555 
จากการวิเคราะหขอมูลตัวอยางของผูเสียภาษีดวยสมการถดถอยพหุคูณ พบวา การเพ่ิมปริมาณการใชสิทธิ
ลดหยอนมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับการใชสิทธิลดหยอนในรายการอ่ืน ๆ อีกดวย 
โดยการใชสิทธิลดหยอนในรายการอ่ืน ๆ บางรายการมีความสัมพันธในทางลบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
ตัวแปรตามท่ีเปนคาลดหยอยท่ีมีลักษณะเดียวกัน เชน RMF และเงินสมทบท่ีผูประกันนำจายเขากองทุน
ประกันสังคม เปนตน เนื่องจากการใชสิทธิหักลดหยอนในกลุมดังกลาวมีลักษณะเปนการลงทุนซ่ึงทำใหผูเสีย
ภาษีจะเลือกการลงทุนท่ีไดผลตอบแทนสูงกวา โดยการเปลี่ยนจากการลงทุนประเภทหนึ่งมาเปนการลงทุนอีก
ประเภทหนึ่ง 

อนันธิตรา ตอนบรรเทา (2560) ไดวิจัยเรื่องปญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
ตำบลลานดอกไมตก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และเพ่ือ
หาแนวทางในการบริหารจัดการในการเก็บเสียภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาในตำบลลานดอกไมตก                        
อำเภอโกสัมพันคร จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา ปญหาการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในตำบล
ลานดอกไมตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีดังนี้ 1) ปญหาดานการวิเคราะหและการจำแนก
ประเภทเงินไดบุคคลธรรมดา ปญหาความรูความเขาใจดานคาใชจาย คาลดหยอย ไดแก เบี้ยประกันชีวิต 
และเลี้ยงดูบุพการี 2) ปญหาความรูความเขาใจดานอัตราภาษีการคำนวณภาษีข้ันต่ำ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
การขอผอน การขอคืนภาษี การปรับ ไดแก การคำนวณเงินคาภาษีท่ีตองขอคืน 3) ปญญาการรับบริการดาน
สถานท่ี เจาพนักงาน ไดแก ระยะทางไกล 4) ปญหาการรับบริการดานยื่นแบบทางอินเทอรเน็ตและข้ันตอน
การชำระภาษี ไดแก ไมมีเครื่องคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ตไมเปน 
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กุสุมา ดำรงชัย และ กุหลาบ ปุริสาร (2561) ไดวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลกูทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับ
ปานกลางรอยละ 72.94 มีความรูความเขาใจระดับนอยรอยละ 21.18 ความรูความเขาใจระดับมาก
รอยละ 5.88 และพบวากลุมตัวอยางอายุ 31-40 ป มีความรูเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มากท่ีสุดรองลงมาคืออายุมากกวา 40 ป และอายุ 20-30 ป ตามลำดับ กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาเอกและปริญญาตรีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สูงสุด รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย และต่ำกวามัธยมตน ตามลำดับ  
และผูท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สูงสุด รองลงมาไดแกอาชีพคาขาย พนักงานบริษัท และผูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาต่ำสุดคือ เกษตรกร และรับจาง เม่ือเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ เชิงลึกพบวาผู มีหนาท่ีเสียภาษี         
สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในทุกดานเพราะไมมี
แหลงขอมูลทางกฎหมายภาษีอากร และไมเคยเขาฟงบรรยายหรือไดรับการอบรมความรูทางภาษี
อากร 

 สุภาภรณ  จุลวัฒฑกะ (2561)  ไดวิจัยเรื่อง ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
พนักงานในเครือคุณาลัยกรุป  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  ศึกษาระดับความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของพนักงานในเครือคุณาลัย  กรุป 2) ศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับ
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของพนักงานในเครือคุณาลัยกรุป โดยการผสมผสาน
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผูใหขอมูลสำคัญ ไดแก ผูบริหารในเครือคุณาลัยกรุป  จำนวน  
12 คน พนักงานในเครือคุณาลัยกรุป จำนวน  157 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถาม                   
2) แบบสัมภาษณ ประชากร วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแกคาความถ่ี คารอยละ และสถิติไคสแควร ผลการศึกษาพบวาพนักงานในเครือคุณาลัยกรุปมีความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยภาพรวมอยูในระดับนอยเม่ือเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือ 1) การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานหนาท่ีทางภาษีอากร  2) การวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาดานรายได และ 3) การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานรายจายเนื่องจากบริษัทไมมีการรณรงค
สงเสริมเผยแพรความรูเก่ียวกับภาษีอยางตอเนื่องและท่ัวถึง และพนักงานสวนใหญไมคอยมีเวลาศึกษา
ความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาษีอากรผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ประสบการณทำงาน และรายได ไมมีความสัมพันธกับความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ศิริรัตน พวงแสงสุข,รณพร พิทักษมวลชน และ ไพสรณสูงสมบัติ (2561) ไดวิจัยเรื่องความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีความรูเขาใจสูงสุด                
คือ เงินไดสุทธิคือ เงินไดพึงประเมิน หักคาใชจาย และคาลดหยอน อยูในระดับมาก รองลงมาคือประเด็น
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อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตราภาษีแบบอัตรากาวหนา อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุดคือ เงินไดพึง
ประเมินแตละประเภทมีอัตราการหักคาใชจายท่ีแตกตางกัน โดยเงินไดประเภทท่ี 1 เปนเงินท่ีหักคาใชจายได
ในอัตราท่ีนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง และพบวา เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความรู 
ความเขาใจในการวางแผนภาษีท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ (2561) ไดวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหม ป 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหมป 2560 และเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหม            
ป 2560 จำแนกตามเพส และวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางไดแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา             
ในจังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 63.70 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 57.30  มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 21.00 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 3.70 และต่ำ
กวามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 7.90  กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหม ป 2560 โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เม่ือทำการเปรียบเทียบความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหมป 2560 จำแนกตามเพศ และวุฒิ
การศึกษา  พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยเพศหญิงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหม ป 2560 สูงกวาเพศชาย และผูท่ีมีวุฒิการศึกษามัธยม
ปลาย                 และปริญญาตรีจะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตาม
โครงสรางภาษีใหม ป 2560 สูงกวาผูมีวุฒิการศึกษาต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน 

ฟาริณฑ ฟาฎิษฐกุล (2562) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชงานระบบยื่นแบบ
แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของผูมีเงินไดในเขตอำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ยอมรับการใชระบบยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแกปจจัยการรับรูวามีประโยชน ปจจัยการรับรูวางายตอการใชงาน 
ปจจัยดานทัศนคติการใชงาน และปจจัยดานความตั้งใจใชเทคโนโลยี  สำหรับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพผูมี
หนาท่ีเสียภาษีจะยอมรับการใชระบบเม่ือมีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและลดข้ันตอนการทำงาน 
ตลอดจนลดคาใชจายในการเดินทาง  ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ (2562). ไดเสนอบทความวิชาการเรื่องการวางแผน
ภาษีท่ีใชสำหรับผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นวาการวางแผนภาษีสำหรับผูสูงอายุ ตัวอยางเชน          
(1) การออมท่ีไดรับการยกเวนภาษี เชน สิทธิ สำหรับอกเบี้ยเงินฝากประจำท่ีมีระยะการฝากตั้งแต 1 ปข้ึนไป 
และผูมีเงินไดมีอายุไมต่ำกวา 55 ปบริบูรณ โดยมีจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเงินฝากประจำ             
ไมเกิน 30,000 บาท หรือ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในทุกราชอาณาจักรเฉพาะท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม
ประเภทออมทรัพย และมีจำนวนดอกเบี้ยรวมกันท้ังสิ้นไมเกิน 20,000 บาท ตลอดปภาษีนั้น (2) การเลือก
ลงทุนท่ีไดรับการยกเวนภาษี เชน การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว  
เปนตน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีทุกคนควรตระหนักและใหความสำคัญเปนอยางมาก รวมท้ังหนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของควรจะสงเสริมการใหความรูความเขาใจท่ีดีเก่ียวกับการวางแผนภาษีสำหรับผูสูงวัย และกระตุนให
ทุกคนไดมีการเตรียมตัวลวงหนา อันสงผลใหมีเงินเหลือใชเพียงพอสำหรับการดำรงชีพอยางมีความสุข 
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ตลอดจนเปนการลดภาระใหกับภาครัฐในการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุท่ีมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพได
อีกดวย 

สิริมา บูรณกุศล , ธนาศักดิ์ ขายกระโทก, และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย ( 2563) ไดวิจัยเรื่อง ความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมี
วัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และเปรียบเทียบระดับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตรมตัวแปรสวนบุคคล กลุมตัวอยางไดแก 
ประชาชนผูมีเงินไดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับนอย  และพบวา เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ี
ตางกัน มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยพบวาเพศหญิงมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามสูงกวาเพศชาย 
ผูมีการศึกษาในระดับปริญญาโทมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ำกวาปริญญาตรี ผูมีอาชีพอิสระมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาสูงกวา ผูมีอาชีพเจาของกิจการ พนักงานบริษัท และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดนำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมากำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 2-1 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

ภาพท่ี 2-1กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

คุณคุลักษณะสวนบุคคล 

o เพศ 

o การศึกษา 

o สถานภาพสมรส 

o อาชีพ 

o การรับรูขอมูลขาวสารดาน

ภาษีอากร 

 

ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

o การทำใหเงินไดพึงประเมินลดลง 

o การเพ่ิมคาใชจาย 

o การเพ่ิมคาลดหยอน 

o การเลือกเสียภาษีในอัตราต่ำกวา 
วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

o แบบรายการชำระภาษีสิ้นป 

o การคำนวณภาษีสิ้นป 

o การใชสิทธิหักลดหยอน

ภาษีตามความสมัครใจ 

o การเสียภาษีตามถูกหัก ณ 

ท่ีจาย 

o สถานท่ียื่นแบบรายการ

ชำระภาษีสิ้นป 

o ระยะเวลายื่นแบบรายการ

ชำระภาษีสิ้นป 
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6. สมมติฐานการวิจัย 

 จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตลอดจน กรอบแนวคิดใน
การวิจัย ผูวิจัยไดกำหนดสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

 6.1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส             
ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากร 

 เนื่องจากคุณลักษณะสวนบุคคลจะสงผลตอความสามารถของบุคคลในทุกดาน รวมท้ังความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในการวิจัยครั้งนี้ จึงไดนำตัวแปรคุณลักษณะสวน
บุคคล ไดแก เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ชองทางการรับรูขาวสารดานภาษีอากร            
มากำหนดเปนตัวแปรอิสระ เนื่องจาก การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ของบุคคลจะมีความสัมพันธ
กับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กลาวคือบุคคลท่ีมีการศึกษาใน
ระดับสูง ยอมมีโอกาสไดเรียนรูในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาบาง
แลวในสถาบันการศึกษา และการศึกษาท่ีสูงกวาทำใหบุคคลมีความรูความสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสารไดงายมากกวาคนท่ีมีการศึกษาต่ำ ดานอาชีพจะมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเชนกัน เนื่องจากอาชีพท่ีมีความรับผิดชอบสูง ไดรับการยอมรับจาก
สังคมจะมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้น ๆ ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต มีระเบียบวินัย
รวมท้ังวินัยทางการเงินสูงกวาอาชีพอ่ืน จึงมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาสูงกวาอาชีพอ่ืน คุณลักษณะสวนบุคคลขอสุดทาย คือสถานภาพสมรส จะมีความสัมพันธกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเนื่องจาก ผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีมีคูสมรส
แลว จะมีแบบแผนการใชชีวิตเพ่ือสรางฐานะครอบครัว จะมีความรูความเขาใจและมีวินัยทางการเงิน
ดีกวาคนโสด หรือคนหมายและหยาราง 

 นอกจากนั้น ผูวิจัยไดนำ เพศ มากำหนดเปนตัวแปรอิสระ ท่ีมีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เนื่องจากเพศชายและสมรสแลว จะมีความนาจะเปน
ในการเสียภาษีมากกวากรณี อ่ืน  ๆ และเพศชายมัก มีฐานทางเศรษฐกิจ ดีกว า เพศหญิ ง                        
(จิตติมา ยิ้มกระยารส, 2558) และงานวิจัยของ สิริมา บูรณกุศล,ธนาศักดิ์ ขายกระโทก และอัจฉรา 
ชินนิยมพาณิชย (2563) ท่ีพบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความรูความ
เขาใจมากกวาเพศชาย ผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ำกวา และพบวาผูมีอาชีพอิสระมีความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาอาชีพเจาของกิจการ พนักงานบริษัท          
และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และงานวิจัยของศิริรัตน พวงแสงสุข , รณพร พิทักษมวลชน, 
และไพสรณ สูงสมบัติ (2561) ไดวิจัยเรื่องความรูความเขาใจการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
พบวา เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ชองทางการรับรูขาวสารดานภาษีอากร มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เนื่องจากชองทางการรับรูขาวสารดานภาษีอากรแตละชองทางจะใหขอมูล
รายละเอียดท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของสมรักษ มุกดา (2552) ท่ีพบวา ผูมีหนาท่ี
เสียภาษีไมเคยเขาฟงบรรยาย หรือไมไดรับการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร ทราบขอมูลการยื่น
แบบรายการและชำระภาษีผานทางวิทยุโทรทัศน มีความเขาใจภาษีอากรบาง จากการอานในแบบ
แสดงรายการเพ่ือชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และงานวิจัยของ ธัญญวรัตน อรรถวิทย (2558)              
ท่ีพบวามาตรการทางภาษีท่ีใชกระตุนเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม 2558 ประชาชนไมเขาใจสิทธิ
ประโยชนในระเบียบและขอกฎหมายท่ีใชลดหยอนภาษี เนื่องจากการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ
มีระยะเวลาสั้น 

  ผูวิจัยไดนำปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลดังกลาว มาตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

  สมมติฐานท่ี 1 เพศ มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

  สมมติฐานท่ี 2 การศึกษา มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

  สมมติฐานท่ี 3 อาชีพ มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

  สมมติฐานท่ี 4 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

  สมมติฐานท่ี 5 ชองทางการรับรูขาวสารดานภาษีอากร มีความสัมพันธกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

 6.2 ปจจัยวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 วิธีเสียภาษีเปนพฤติกรรมของบุคคล ท่ีเกิดจากความรูความเขาใจ วิธีเสียภาษีเปนขอกำหนด
กฎหมายอันเปนทางเลือกใหผูมีหนาท่ีเสียภาษี เลือกวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหลายแนวทาง 
เพ่ือประโยชนสูงสุดของตนเอง ผูวิจัยจึงไดนำตัวแปรวิธีเสียภาษี อันไดแก แบบรายการท่ีใชยื่นชำระ
ภาษีสิ้นป การคำนวณภาษีสิ้นป การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจ การเลือกเสียภาษีตาม
ถูกหัก ณ ท่ีจาย สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป                
มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 สมมติฐานท่ี 6 แบบรายการชำระภาษีสิ้นป มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 
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 สมมติฐานท่ี 7 การคำนวณภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

สมมติฐานท่ี 8 การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจมีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

สมมติฐานท่ี 9 การเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

สมมติฐานท่ี 10 สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

สมมติฐานท่ี 11 ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป มีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุงศึกษาความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัด
อุดรธานี โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      1.1.1  ประชากร (Population)   

      ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาป 2562 ใน
จังหวัดอุดรธานีจำนวน 121,449 คน (สรรพากรพ้ืนท่ีอุดรธานี, 2563) 

      1.1.2  กลุมตัวอยาง (Sample) 

      ผูวิจัยไดกำหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 (1) ขนาดตัวอยาง (Sample Size) กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1964) ดังนี้ 

  N =  

 

n = ขนาดตัวอยาง 
N = จำนวนประชากร 
d = ความคาดเคลื่อนเทากับ 0.05  
n = 399  คน 

เก็บขอมูล = 400 คน 

 

 

 

 

 

N
1 + N  d2
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(2)  การสุมตัวอยาง  (Sampling) 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ทำการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratifield Random Sampling) โดยกำหนด
จำนวนกลุมตัวอยางจากจำนวนผูมีหนาท่ี เสียจากหนวยจัดเก็บท้ังหมด 18 หนวย แลวจึงทำการสุม
ตัวอยางแบบงายดวยวิธีจับฉลากไมทดแทน ดังตามรางท่ี 3-1 

 ตารางท่ี 3-1 จำนวนตัวอยางแตละหนวยจัดเก็บภาษี 
หนวยจัดเก็บ           จำนวนราย  จำนวนตัวอยาง  
เมือง    61,558     203  
กุดจับ      3,358      11 
หนองวัวซอ     3,046      10 
กุมภวาป     10,357      34 
โนนสะอาด     2,863       9 
หนองหาน     6,734      22 
ทุงฝน      1,504       5 
ไชยวาน      1,918       6 
ศรีธาตุ      2,843       9 
วังสามหมอ     2,724       9 
บานดุง      5,790      19 
บานผือ      6,885      23 
น้ำโสม      2,675       9 
เพ็ญ      5,552      18 
สรางคอม     1,441       5 
หนองแสง     1,445       5 
นายูง        756       3 
รวม                121,449                      400 

  

2. พ้ืนที่ในการวิจัย 

 พ้ืนท่ีในการวิจัย คือ จังหวัดอุดรธานี 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูใหขอมูลท่ีสำคัญไดแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจำนวน 10 คน ครอบคลุมผูมีเงิน
ไดพึงประเมิน 7 ประเภทตรงกับผลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณไดแก 1) เงินพึงประเมินประเภทท่ีหนึ่ง                
2) เงินไดพึงประเมินประเภทท่ีสอง 3) เงินไดพึงประเมินประเภทท่ีสี่ 4) เงินไดพึงประเมินประเภทท่ีหา        
5) ผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ีหก 6) ผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ีเจ็ด และเจาหนาท่ีกรมสรรพากร 
จำนวน 2 คนรวมท้ังหมด 10 คน ทำการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 7) เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 
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4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
มีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

 4.1 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามข้ึนโดยศึกษาจากตำราเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ การสรางเครื่องมือ
สำหรับเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารตาง  ๆ

 ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดขอบเขตโดยสรางเนื้อหาท่ีจะสอบถามพฤติกรรมการเสียภาษีของผูมีหนาท่ี
เสียภาษี และตัวแปรอิสระท้ังหมด 

 ข้ันตอนท่ี 3 สรางแบบสอบถามเพ่ือประเมินความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา และปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธตอความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี โดยอาศัยขอมูล
จากข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน  ไดแก 

 ตอนท่ี 1 เปนคำถามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จำนวน 6
ขอคำถามเปนคำถามใหเลือกตอบ 5 ขอคำถามไดแก  เพศ การศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพการรับรู
ขอมูลขาวสารดานภาษีอากร  เปนคำถามใหเติมคำในชองวาง 1 ขอคำถาม  ไดแก อายุ   

 ตอนท่ี 2 เปนคำถาม วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นป 2562 ของผู มีหนาท่ีเสียภาษี            
เปนคำถามใหเลือกตอบ  จำนวน 7 ขอคำถาม  ไดแก ประเภทเงินไดพึงประเมิน แบบรายการท่ียื่นชำระ
ภาษีสิ้นปการคำนวณภาษีสิ้นป การใหสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจ การเลือกเสียภาษีตามถูก
หัก ณ ท่ีจาย สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป 

 ตอนท่ี 3 เปนคำถามวัดความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 4 ดาน  
จำนวน 20 ขอคำถามเปนคำถามใหเลือกตอบ โดยตอบถูกได1คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน ดังนี้  

 3.1  ความรูความเขาใจในการทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีใชในการคำนวณภาษีลดลง  จำนวน 5
ขอคำถาม 

 3.2  ความรูความเขาใจในการหักคาใชจาย  จำนวน 5 ขอคำถาม 

 3.3  ความรูความเขาใจในการหักลดหยอน  จำนวน 5 ขอคำถาม 

 3.4  ความรูความเขาใจในการเลือกเสียภาษีในอัตราภาษีท่ีต่ำกวา 5 คำถาม 
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ข้ันตอนท่ี 4 นำแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ไดแก 1) นายรังสรรค หลวงเมือง นิติกร ชำนาญการพิเศษกองกฎหมาย  
กรมสรรพากร 2) นายสมเกียรติ ไพศาล กรรมการผูมีอำนาจ บรษัิทไพศาลการบัญชี จำกัด กรุงเทพมหานคร
3) รศ.ดร.เจริญ จันทะวงศ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4) รศ.ดร.เขมณัฎ              
ภูกองไชย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5) ผศ. จินตนา ดวงแพง สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากนั้นรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะห ดัชนีความ
สอดคลองระหวางรายการขอคำถามกับวัตถุประสงคการวิจัยดวยคา IOC (Index ofitem objective 
Cougruence) โดยใชสูตรดังนี้ 

IOC  =                R 

  N  

        หมายถึง ผลรวมคะแนนความเห็นผูเชี่ยวชาญ 

R      หมายถึง คะแนนความเห็นผูเชี่ยวชาญตอคำถามแตละขอ 

N     หมายถึง จำนวนผูเชี่ยวชาญ 

เกณฑการใหคะแนน มีดังนี้   

+1  หมายถึง คำถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย หรือ นิยามศัพท 

-1  หมายถึง คำถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย หรือ นิยามศัพท 

0 หมายถึง ไมแน ใจวาคำถามนั้ นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย หรือ นิ ยามศัพท                  
แปลความหมายคาคะแนน  ดังนี ้

คา  IOC < 0.05 หมายความวา  คำถามนั้นไมตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือ นิยามศัพทคา                     
IOC ≥ 0.05  หมายความวา  คำถามนั้นตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือนิยามศัพท 

ข้ันตอนท่ี 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชเปนกลุมตัวอยาง 
 จำนวน  36 คน เพ่ือใชวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม  
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4.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เชื่อม่ัน (Reliability) และหาคาอำนาจจำแนกแบบสอบถามวัดความรูความเขาใจดวยวิธีการดังนี้ 

1) การทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการนำแบบสอบถามไปให 
ผู เชี่ยวชาญ  (ตามภาคผนวก) จำนวน 5 ทานตรวจสอบเพ่ือวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.87 (ภาคผนวก) 

2) การทดสอบหาความเชื่อม่ัน โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงิน 
ไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2562 ตามหนวยจัดเก็บภาษีอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีท่ีไมตกเปนกลุม
ตัวอยางจำนวน 36 คน หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังชุดโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS for Window ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันท้ังฉบับไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบสเปยรแมน-บราวน (Spearman-Brown) เทากับ 0.83 ซ่ึงอยู ในเกณฑ ท่ีกำหนด สำหรับ
แบบสอบถามท่ีเปนความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนคำถามแบบ 2 
ตัวเลือกจำนวน 20 ขอคำถาม วิเคราะหขอคำถามเปนรายขอเพ่ือหาอำนาจจำแนกของขอคำถาม
(Discrimination Index) และหาระดับความยากของขอคำถาม (Dificulty Index) ปรากฏวาไดขอ
คำถามจำนวน จำนวน 20 ขอ ท่ีมีคูณภาพอยูในเกณฑท่ีกำหนดโดยมีคาความยากงายอยูระหวาง 
0.4-0.8 และมีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.4-1.00 

5. การวัดตัวแปร 

ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้มีการวัดหลายระดับ ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยใชทดสอบดวย สถิติ Chi-square          
ซ่ึงในการใชสถิติดังกลาวจะใชกับตัวแปรท่ีมีระดับการวัด ในระดับนามสเกล (Nominol Scale)               
และอันดับสเกล (Ordinal Scale) สวนตัวแปรท่ีมีระดับการวัดในระดับชวงสเกล (Interval Scale) 
ข้ึนไป ผูวิจัยจะทำการแปลคา (Recode) แลวจึงนำเขาสูการวิเคราะห  

5.1 ตัวแปรปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย 
 1) เพศ หมายถึงลักษณะทางกายภาพของผูมีหนาท่ีเสียภาษีแบงเปน 2 กลุม คือ 
(1) ชาย (2) หญิง 
 2) การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาในระบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิของผูผูเรียน 
แบงเปน 4 กลุม 1) มัธยมศึกษา (2) อาชีวะศึกษา (3) ปริญญาตรี (4) สูงกวาปริญญาตรี 
 3) สถานภาพสมรส หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกวามีภาระผูกพันการสมรสตามกฎหมายหรือไม
พิจารณาเปน 3 กลุม (1) โสด (2) สมรสแลว (3) หมายหรือหยาราง 
 4) อาชีพ หมายถึง งานหลักของผูมีหนาท่ีเสียภาษี แบงเปน 6 กลุม ไดแก (1) รับ 
ราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3) ลูกจางบริษัท (4) วิชาชีพอิสระ (5) ประกอบกิจการสวนตัว  
(6) อ่ืน ๆ (ใหระบุ...) 

5) ชองทางการรับรูขาวสารดานภาษีอากร หมายถึงชองทางตาง ๆ ท่ีผูเสียภาษีเขาถึง 
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ขอมูลขาวสารดานภาษีอากร แบงเปน 4 กลุม ไดแก (1) โทรทัศน (2) อบรบจากสวนราชการ             
หรือ ตนสังกัด (3) แผนพับ หรือเอกสารแนะนำของกรมสรรพากร (4) อ่ืน ๆ (ใหระบุ...) 

5.2 ตัวแปรวิธีการเสียภาษี หมายถึงรายละเอียดในการเสียภาษีเงินไดบุคคล 
ธรรมดาส้ินปภาษี ป 2562 ดังนี้ 
  1) ประเภทเงินไดพึงประเมิน หมายถึง เงินไดพึงประเมินท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีไดรับใน
ปภาษี 2562 แบงเปน 8 ประเภท ตามประมวลรัษฎากร 

 2) แบบรายการท่ีใชยื่นชำระภาษีสิ้นป 2562 แบงเปน 3 กลุม ไดแก (1) ภ.ง.ด 91  
(2) ภ.ง.ด 90 (3) เจาพนักงานทำให 

 3) การคำนวณภาษีสิ้นป หมายถึงทางเลือกในการคำนวณภาษีสิ้นปของผูมีหนาท่ีเสีย 
ภาษีเงินได แบงเปน 4 กลุม ไดแก (1) แยกคำนวณระหวางสามี-ภรรยา (2) พึงเงินไดของสามีภรรยา
มารวมกันคำนวณ (3) โสด/สามีภรรยาไมมีเงินได (4) จัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแยกหนวยภาษี 

 4) การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจ หมายถึงการใชสิทธิหักลดหยอนท่ี 
ไมเปนไปตามสิทธิพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด แตเปนไปตามความสมัครใจ สำหรับผูวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา มีท้ังหมด 9 กลุม ไดแก (1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกินรอยละ 3 ของเงินเดือน 
(2)กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เกินรอยละ 3 ของเดือน (3) เบี้ยประกันชีวิต รูปแบบตาง ๆ 
ตามกฎหมายกำหนด (4) ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย (5) กองทุน RMF (6) กองทุน LTF (7) 
กองทุนเงินออมแหงชาติ (กอช) (8) บริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะตาง ๆ (9) บานหลังแรก 

 ในการนำตัวแปรนี้เขาสูการวิเคราะหดวยสถิติ Chi square ผูวิจัยไดจัดกลุมใหมเปน 
 6 กลุม ดังนี้ (1) ไมใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจ (2) ใชสิทธิหักลดหยอนรายการเดียว        
(3) ใชสิทธิหักลดหยอน 2 รายการ (4) ใชสิทธิหักลดหยอน 3 รายการ (5) ใชสิทธิหักลดหยอน 4 
รายการ (6) ใชสิทธิ 5 รายการข้ึนไป 
  5) การเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย หมายถึง เงินไดพึงประเมินท่ีผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีเลือกเสียภาษีตามท่ีผูจายเงินไดทำการหักภาษี ณ ท่ีจายไวแลว โดยไมนำไปรวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือ
คำนวณภาษีสิ้นป มีท้ังหมด 5 กลุม 1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรือดอกเบี้ยหุนกู 2) เงินปนผล               
หรือสวนแบงกำไรจากนิติบุคคล 3) การรับมรดก 4) รับการใหโดยเสนหา 5)...........(ใหระบุ)  

 6) สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป หมายถึง ชองทางการยื่นแบบรายการ 
ชำระภาษีสิ้นป 2562 แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี สำนักงานสรรพสามิตสาขา 
2) ยื่นทางอินเทอรเน็ต 3) อ่ืน ๆ (ใหระบุ...) 

 7) ระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีสิ้นป 2562 หมายถึง เวลาท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
ไดดำเนินการยื่นแบบชำระภาษีสิ้นป 2562 แบงเปน 3 กลุม (1) ภายในเดือน มีนาคม 2563 (2) 
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (3) หลังเดือนสิงหาคม 2563 

5.3 ตัวแปรตาม  
ตัวแปรตาม ไดแก ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 วัดความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 4 ดาน (1) การทำใหเงินไดพึงประเมิน
ลดลง (2) การเพ่ิมคาใชจาย (3) การเพ่ิมคาลดหยอน (4) การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวาดานละ 5 
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ขอคำถาม รวมท้ังหมด 20 ขอ ตัวแปรนี้มีระดับการวัดเปนระดับชวงสเกล คือคะแนนความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในการนำเขาสูการวิเคราะหผูวิจัยไดจัดเปนกลุม 3 
กลุม ไดแก 1) ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำ (0-10 คะแนน) 
2) ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง (11-13 คะแนน)             
3)ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง (14-20 คะแนน) 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 เครื่องมือการวิจัยคือการสัมภาษณเชิงลึก (Indept Interview) ใชวิธีสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง (Semi Struture) ผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 2) ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 4 วิธี 3) ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของกรมสรรพากร และ 4) ขอเสนอแนะกรมสรรพากรตอการใหบริการ
ประชาชน ทำการสัมภาษณผู มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 8 ราย สำหรับการสัมภาษณ
เจาหนาท่ีสรรพากร 2 ดานไดแก 1) แนวทางการจัดเก็บภาษีในแตละป 2) การเผยแพรความรูความ
เขาใจในการเสียภาษีใหกับประชาชน            

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณมีข้ันตอนในการเก็บรวมรวมขอมูลดังนี้ 
ผูวิจัยไดใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random Sampling) โดยแบงจำนวน

ตัวอยางตามสัดสวนประชากร ท่ีแจงไวกับหนวยจัดเก็บภาษีในแตละอำเภอ หลังจากนั้นจึงทำการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random Sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

6.1 ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยท่ีเปนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ชั้นปท่ี 4 
ลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ 

6.2 หากกลุมตัวอยางไมสามารถทำตอบแบบสอบถามในวันนั้นจะนัดหมายไปรับ
แบบสอบถามในวันตอไป 

6.3 หลังจากนั้นนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย แลวนำไปวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผูวิจัยทำการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ผู ท่ีไมตกเปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถาม แลวนัดหมายเพ่ือทำการสัมภาษณคนละวันเวลา หลังจากเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
เสร็จสิ้นแลว  โดยผูวิจัยและผูชวยเดินทางไปสัมภาษณ ท่ีบานกลุมของตัวอยาง วันละคนจนครบถวน 

7. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
7.1 วิธีการประมวลผลขอมูล ผูวิจัยไดนำขอมูลท่ีไดมาประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอรตาม

คูมือการลงรหัสขอมูล 
7.2 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for window แบงการวิเคราะห

ออกเปน 2 สวน  
7.2.1 วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล วิธีเสียภาษี และความรูความเขาใจ 
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ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยสถิติคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 7.2.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัย 

คุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปกับความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยสถิติไค-สแควร (chi-square)  
 
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากการจดบันทึกและเทปอัดเสียง ทำการจำแนก
และจัดระบบขอมูลเปนหมวดหมู  หลังจากนั้นนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาบทสรุปในเรื่องนั้น ๆ แลว
นำเสนอเปนขอความแบบบรรยาย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการวางแผนภาษีเงินไดบุคลธรรมดา สำหรับผูมีหนาท่ีเสียภาษี ในจังหวัด
อุดรธานี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลได 400 ฉบับ วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  For Window นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายประกอบ
ตารางดังตอไปนี้ 
 4.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุดรธานี 
 4.2 วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัด
อุดรธานี 
 4.3 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 4.4 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

1. ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัด
อุดรธานี 

ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุดรธานีอยางเปนเพศชาย 

รอยละ 50.25 เพศหญิงรอยละ 49.75  มีอายุเฉลี่ย 41.70 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รอยละ 61.00 และมีสถานภาพสมรส รอยละ 66.80 มีอาชีพรับราชการสูงสุดรอยละ 33.30 รองลงมา
เปนลูกจางบริษัทรอยละ 23.80 ไดรับขอมูลขาวสารดานภาษีทางโทรทัศน สูงสุดรอยละ 40.50           

ดังตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 รอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากร  

คุณลักษณะสวนบุคคลของผูมีหนาท่ีเสียภาษี            รอยละ (จำนวน) 
 

เพศ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

รวม 

อายุ 

            24-40 ป                                                                        

            41-50 ป 

            51-71 ป 

         �̅�𝑥=41.70 SD=10.16 MAX=71 MIN=24 

การศึกษา 

มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

รวม   

 

 

            50.25 (199) 

            49.75 (197) 

          100.00 (396) 

 

            50.76 (198) 

            31.54 (123) 

            17.70  (69) 

 

 

           11.50  (46) 

             7.00  (28)  

           61.00 (244)  

           20.50  (82) 

       100.00 (400) 
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ตารางท่ี 4-1 รอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ชอง
ทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลของผูมีหนาท่ีเสียภาษี            รอยละ (จำนวน) 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หมาย/หยา 
รวม 

อาชีพ 
รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจางบริษัท 
วิชาชีพอิสระ 
กิจการสวนตัว 
อ่ืน ๆ 
รวม 

ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากร 
โทรทัศน 
อบรมจากหนวยงานราชการหรือตนสังกัด 
แผนพับ 
อินเทอรเน็ต 
ไมไดรับขอมูล 
รวม 

 
               26.00 (104) 
               66.80 (267)  
                7.20   (29)  
             100.00 (400) 
 
              33.30 (133) 
              15.00  (60) 
              23.80  (95) 
               4.80  (19) 
             19.00  (76) 
               4.30  (17) 
           100.00 (400) 
 
             40.50 (162) 
             16.70  (67) 
             20.80  (83) 
             15.00  (60) 
              7.00   (28) 
           100.00 (400) 
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2. วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาที่เสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี มีเงินไดพึงประเมิน
ประเภทท่ี 1 คือ เงินไดจากการจางแรงงานสูงสุดรอยละ 58.70 รองลงมาคือเงินไดพึงประเมิน
ประเภทท่ี 8 จากธุรกิจการพาณิชยการรอยละ 13.44 มีเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวรอยละ 75.00 
และมีเงินไดพึงประเมิน 2 ประเภทข้ึนไป รอยละ 25.00 ดังตารางท่ี 4-2  

ตารางท่ี 4-2 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามประเภทเงินไดพึงประเมิน 

เงินไดพึงประเมิน รอยละ (จำนวน) 

ประเภทท่ี1  58.70  (297) 

ประเภทท่ี2  11.46   (58) 

ประเภทท่ี4    2.37   (12) 

ประเภทท่ี5    5.73   (29) 

ประเภทท่ี6    7.50   (38) 

ประเภทท่ี7    0.80    (4) 

ประเภทท่ี8  13.44   (68) 

รวม 100.00 (506) 

จำนวนเงินไดพึงประเมิน รอยละ (จำนวน) 

เงินไดพึงประเมินประเภทเดียว   75.00 (300) 

เงินไดพึงประเมิน 2ประเภท   22.75   (91) 

เงินไดพึงประเมิน 3ประเภท    2.25    (9) 

รวม 100.00 (400) 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป โดยใช ภงด.91 รอยละ 47.00 ภงด.90 
รอยละ 28.80 และใหเจาพนักงานทำใหรอยละ 24.20 ดังตารางท่ี 4-3 
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ตารางท่ี 4-3 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามแบบรายการชำระภาษีสิ้นป 

แบบรายการชำระภาษีส้ินป รอยละ (จำนวน) 

ภงด.90 28.80  (115) 

ภงด.91 47.00  (188) 

เจาพนักงานทำให 24.20  (97) 

รวม 100.00 (400) 

 
ผู มีหนาท่ี เสียภาษีคำนวณภาษีสิ้นป  โดยแยกคำนวณภาษีระหวางสามีและภรรยา             

รอยละ 79.87 นำเงินไดของสามีภรรยามารวมกันแลวคำนวณภาษีรอยละ 8.91 สามีภรรยาฝายใด
ฝายหนึ่งไมมีเงินไดหรือคนโสดรอยละ 11.22 ดังตารางท่ี 4-4 

ตารางท่ี 4-4 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามวิธีการคำนวณภาษีสิ้นป 

วิธีการคำนวณภาษีส้ินป รอยละ (จำนวน) 

แยกคำนวณระหวางสามีภรรยา 79.87 (242) 

นำเงินไดของสามีภรรยามารวมกัน 8.91  (27) 

สามีหรือภรรยาไมมีเงินได/โสด 11.22  (34) 

รวม 100.00 (303) 
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีการจัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแยกหนวยภาษี รอยละ 7.25 ซ่ึงนับวานอย

มากดังตารางท่ี 4-5 
ตารางท่ี 4-5 รอยละของจำผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามการจัดตั้งนิติบุคคล 

การจัดตั้งนิติบุคคล รอยละ (จำนวน) 

มีการจัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแยกหนวยภาษี 7.25 (29) 

ไมไดจัดตั้งนิติบุคคล SME 92.75 (371) 

รวม 100 (400) 
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ผูมีหนาท่ีเสียภาษีใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจโดยจายเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด            
รอยละ 29.07 รองลงมา ไดแก ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย รอยละ 17.62 และบริจาคเพ่ือการ
กุศลสาธารณะรอยละ 16.45 ดังตารางท่ี 4-6  

ตารางท่ี 4-6 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามการใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจ 

การใชสิทธิหักลดหยอน รอยละ(จำนวน) 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินรอยละ 3 ของเงินเดือน 

กองทุน กบข. เกินรอยละ 3 ของเงินเดือน 

เบี้ยประกันชีวิต 

16.74 (114) 

11.01 (75) 

29.07 (198) 

ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 17.62 (120) 

กองทุน RMF 5.14 (35) 

กองทุน LTF 3.52 (24) 

กองทุนเงินออมแหงชาติ 0.45  (3) 

บริจาคเพ่ือการกุศล 16.45 (112) 

รวม 100.00 (681) 

เม่ือแบงการใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจตามจำนวนสิทธิการหักลดหยอนพบวามี
ผูใชสิทธิหักลดหยอนรายการเดียวสูงสุด รอยละ 29.25 รองลงมาใชสิทธิ 2 รายการ รอยละ 23.25 
โดยผูท่ีไมใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจเลย รอยละ 18.50 ดังตารางท่ี 4-7 
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ตารางท่ี 4-7 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามจำนวนการใชสิทธิหักลดหยอน 

จำนวนสิทธิหักลดหยอน รอยละ(จำนวน) 

ไมใชสิทธิ 18.50 (74) 

ใชสิทธิ 1. รายการ 29.25 (117) 

ใชสิทธ ิ2.รายการ 23.25 (93) 

ใชสิทธ ิ3. รายการ 16.75 (67) 

ใชสิทธ ิ4. รายการ 6.5 (26) 

ใชสิทธ ิ5. รายการ 5.25 (21) 

ใชสิทธ ิ6. รายการ 

รวม 

0.50 (2) 

100.00 (400) 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีใชสิทธิเลือกเสียภาษีตามท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
หรือดอกเบี้ยหุนกูสูงสุดรอยละ 70.93 รองลงมาคือเงินปนผลรอยละ 20.26 ดังตาราง 4-8 

ตารางท่ี 4-8 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามการเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ท่ีจาย  

การเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย รอยละ (จำนวน) 

ดอกเบี้ย 70.93 (161) 

เงินปนผล 20.26 (46) 

รับมรดก/รับการใหโดยเสนหา 8.81 (20) 

รวม 100.00 (227) 

เม่ือแบงการเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ท่ีจายเปนกลุม พบวา ผูท่ีเลือกเสียภาษี โดยหัก ณ ท่ีจาย 
รอยละ 62.00 และไมมีการเสียภาษีโดยการหักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 38.00 ดังตารางท่ี 4-9 
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ตารางท่ี 4-9 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามการเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ท่ีจาย 

เสียภาษีโดยถูกหัก ณ ท่ีจาย รอยละ(จำนวน) 

เลือก 62.00 (248) 

ไมเลือก 38.00 (152) 

รวม 100.00 (400) 

ผู มีหน า ท่ี เสียภาษียื่นแบบรายการชำระภาษีทางอินเทอร เน็ต รอยละ 67.81 ยื่น                          
ณ สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสรรพกรพ้ืนท่ีสาขา รอยละ 32.19 ดังตารางท่ี 4-10 

         ตารางท่ี 4-10 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป 

สถานท่ีย่ืนแบบรายการ รอยละ (จำนวน) 

สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี 32.19 (103) 

ทางอินเทอรเน็ต 67.81 (217) 

รวม 100.00 (320) 

 
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีชำระภาษีสิ้นป 2562 ภายในเดือนมีนาคม 2563 สูงสุด รอยละ 52.75 

ชำระภายในเดือนสิงหาคม 2563 รอยละ 40.50 และชำระหลังเดือนสิงหาคม 2563 รอยละ 6.75       
ดังตารางท่ี 4-11 

ตารางท่ี 4-11 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามระยะเวลาชำระภาษีสิ้นป 2562 

ระยะเวลาชำระภาษีส้ินป 2562 รอยละ (จำนวน) 

ภายในเดือนมีนาคม 2563 52.75 (211) 

ภายในเดือนสิงหาคม 2563 40.50 (162) 

หลังเดือนสิงหาคม 2563 6.75 (27) 

รวม 100.00 (400) 
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3. ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษี มีความรูความเขาใจในการวางแผน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยเฉลี่ยระดับปานกลาง (�̅�𝑥=12.18) และเม่ือแบงความรูความ
เขาใจเปน 3 ระดับ พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในระดับต่ำและระดับปานกลาง รอยละ 74.50 ดังตารางท่ี 4-12 

ตารางท่ี 4-12 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ระดับความรูความเขาใจ รอยละ (จำนวน) 

ระดับต่ำ (0-10) 27.25 (109) 

ระดบัปานกลาง (11-13) 47.25 (189) 

ระดับสูง (14-20) 25.50 (102) 
รวม 

�̅�𝑥=12.18 ,SD=296 ,Max=20 ,Min=0 

100.00 (400) 
 

 
และเม่ือวิเคราะหคำถามรายขอ ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำมี
ผูตอบถูกไมถึงรอยละ 50 จำนวน 5 ขอคำถาม ไดแก 
 ขอ 7 “เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมาจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกเหนือจากเครื่อง
หักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000 บาทตอป” มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 46.50 
 ขอ 10 “เงินไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2)-(8) เลือกหักคาใชจายเปนเหมาจายหรือ
หักคาใชจายตามความจำเปนและสมควรได” มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 34.00 
 ขอ 12 คาฝากครรภ จะนำมาหักลดหยอนภาษีไดก็ตอเม่ือเด็กในครรภตองคลอดและมีชีวิต
อยู มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 32.20 
 ขอ 13 “เบี้ยประกันชีวิตท่ีนำมาใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดตองเปนไปตามท่ีจายจริง                 
แตปละไมเกิน 500,000 บาท” มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 48.00 
 ขอ 14 “สิทธิประโยชนทางภาษีของผูซ้ือกองทุน RMF จะตองถือหุนไว จนครบอายุ 60 ป” 
มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 4.700 
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ตารางท่ี 4-13 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดารายขอคำถาม 
ขอคำถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
1. เงินไดทุกประเภท สามีภรรยาแยกคำนวณตางหากจากกันได 82.70 17.30 100.00 
2. การแยกหนวยภาษีโดยตั้งนิติบุคคลธรรมดา เอสเอ็ม อี ทำให
เสียภาษีสูงสุดคือ รอยละ 30 ของกำไรสุทธ ิ

51.50 48.50 100.00 

3. คนไทยมีเงินไดจากตางประเทศไมตองเสียภาษีใหกับประเทศ
ไทยทุกกรณี 

74.30 25.70 100.00 

4. เงินไดจาก ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ของบุตรผูเยาว  
ถือเปนเงินไดของบิดา 

59.70 40.30 100.00 

5. เงินไดสุทธิ หมายถึง เงินไดพึงประเมิน หักคาใชจาย หักคา
ลดหยอนตางๆแลว 

92.30 7.70 100.00 

6. บุคคลธรรมดาไดรับเงินเดือน และคานายหนาตองนำมา
รวมกันแลวหักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000 บาท
ตอป 

73.30 26.70 100.00 

7. เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมาจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญ
นอกเหนือจากเครื่องหักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไม เกิน 
100,000 บาทตอป 

46.50 53.50 100.00 

8. เงินไดพึงประเมินท่ีถือวาเปนเงินไดจากวิชาชีพอิสระ ไดแก 
การประกอบ โรคศิลป  วิศวกรรม  กฎหมาย บัญ ชี  และ     
ประณีตศิลป 
9. เงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปนผลจากหางหุนสวนนิติ
บุคคลหักคาใชจายไมได 

78.70 
 
 

 
56.00 

21.30 
 
 

 
44.00 

100.00 
 
 
100.00 

10. เงินไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2)-(8) เลือกหัก
คาใชจายเปนเหมาจายหรือหักคาใชจายตามความจำเปนและ
สมควรก็ได 

34.00 66.00 100.00 
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เม่ือแบงความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปน 4 ดาน พบวา                   
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีความรูความเขาใจในดานท่ี 1 สูงสุดคือ ทำใหเงินไดพึงประเมินลดลง (x̄=3.60) 
และความรูความเขาใจดานการเพ่ิมคาลดหยอนต่ำสุด (x̄=2.81) ดังตารางท่ี 4-14 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4-13 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจำแนกตามความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดารายขอคำถาม (ตอ) 
 
ขอคำถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
11. บุตรคนท่ี 2 เปนตนไป ท่ีเกิดตั้งแต พ.ศ. 2561 เปนตนไปหัก
ลดหยอนไดคนละ 60,000 บาทตอคนตอป 

76.50 23.50 100.00 

12. คาฝากครรภจะนำมาหักลดหยอนภาษีไดตอเม่ือเด็กในครรภ
ตองคลอดและมีชีวิตอยู 

37.70 62.30 100.00 

13. เบี้ยประกันชีวิตท่ีนำมาใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดตอง
เปนไปตามท่ีจายจริง แตละปไมเกิน 500,000 บาท 

48.00 52.00 100.00 

14. สิทธิประโยชนทางภาษีของผู ซ้ือกองทุน RMF จะตองถือ
กองทุนไว จนครบอายุ 60 ป 

47.00 53.00 100.00 

15. สิทธิประโยชนทางภาษีของผูซ้ือกองทุน LTF ใชไดในปภาษี 
2562 เปนปสุดทาย 

59.50 40.50 100.00 

16. เงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก เลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ี
จาย โดยไมตองนำมาคำนวณภาษีสิ้นปก็ได 

70.70 20.30 100.00 

17. เงินไดคานายหนาเลือกเสียภาษีตามท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายโดยไม
ตองนำมาคำนวณภาษีสิ้นปก็ได 

53.30 46.70 100.00 

18. เงินปนผลจากบริษัทจำกัดถูกหัก ณ ท่ีจายรอยละ 10 โดยไม
ตองนำเงินมารวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณภาษีสิ้นปก็ได 

56.50 43.50 100.00 

19. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 ท่ีนายจางจายใหครั้ง
เดียวเพราะเหตุออกจากงาน เลือกเสียภาษีตามวิธีถูกหัก ณ ท่ี
จายก็ได 

67.50 32.50 100.00 

20. อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2562 สูงสุดรอยละ 
30 ของเงินไดสุทธ ิ

50.80 49.20 100.00 
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ตารางท่ี 4-14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 4 ดาน 𝒙𝒙� S.D. ลำดับ 

1 การทำใหเงินไดพึงประเมินลดลง 3.60  1.00 1 
2 การเพ่ิมคาใชจาย 2.88 1.13 2 
3 การเพ่ิมคาลดหยอน 2.81 1.12 4 
4 การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา 2.85 1.04 3 

 
4. การวิเคราะหปจจัย ที่มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา 

ในการวิเคราะหสวนนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในระดับ 
2 ตัวแปร โดยตัวแปรตาม มีระดับการวัดเปนกลุม ใชการวิเคราะหดวยสถิติ Chi-square เพ่ือทดสอบ
ค ว าม สั ม พั น ธ ร ะห ว า ง ตั ว แ ป ร  แ ล ะ ใช ค า สั ม ป ระสิ ท ธิ์  Contingency Coefficient (CC)                      
บงชี้ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยแบงระดับความสัมพันธ เปน 3 ระดับ ดังนี ้
 คาระหวาง 0.001-0.5 ถือวามีระดับความสัมพันธคอนขางต่ำ 
 คาระหวาง 0.501-0.700 ถือวามีระดับความสัมพันธคอนขางปานกลาง 

คาระหวาง 0.701-1.00 ถือวามีระดับความสัมพันธคอนขางสูง 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ประกอบดวย ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล และปจจัยวิธีการเสียภาษี ดังตอไปนี้ 
4.4.1 ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับความรูความเขาใจในการวางแผน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเพศชาย มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
สูงสุดรอยละ 32.30 และผูมีหนาท่ีเสียภาษีเพศหญิง มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีในระดับ
ปานกลางสูงสุด รอยละ 51.30 

เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
กับเพศ พบวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้
ความสัมพันธคอยขางต่ำเพียง 0.172 ดังตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4-15 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามเพศกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา 

เพศ 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
ชาย 22.40 43.40 32.30 100 
หญิง 29.40 51.30 19.30 100 
Pearson Chi-square = 12.182 ,df = 4,Sig = 0.016,CC = 0.172 
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 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับความรูความเขาใจในการวางแผนเงินไดบุคคล
ธรรมดา พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีอายุปานกลาง (41-50 ป) มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาระดับสูง สูงสุดรอยละ 33.30 และผูท่ีมีอายุนอย (24-40 ป) มีความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับต่ำสูงสุดรอยละ 30.81 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 
4-16 
 
ตารางท่ี 4-16 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามอายกัุบความรูความเขาใจความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

อายุ 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
อายุนอย (24-40 ป) 30.81 44.44 24.75 100 
อายุปานกลาง (41-50 ป) 
อายุมาก (51-71 ป)      

22.80 
27.50 

43.90 
55.10 

33.30 
17.40 

100 
100 

 
Pearson Chi-square = 7.82,df = 4,Sig = 0.098,CC = 0.14 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการศึกษากับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง สูงสุดรอยละ 40.20 และผู ท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับปานกลาง สูงสุด
รอยละ 63.00 เปนท่ีนาสังเกตวา ผูมีการศึกษาระดับอาชีวะศึกษามีความรูความเขาใจในระดับต่ำ 
สูงสุดรอยละ 32.10 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางการศึกษากับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา พบวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05            
ดังตารางท่ี 4-17 
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ตารางท่ี 4-17 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามการศึกษากับความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

การศึกษา 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
มัธยม 21.70 63.00 15.20 100 
อาชีวะศึกษา 32.10 42.90 25.00 100 
ปริญญาตร ี 29.50 48.00 22.50 100 
สูงกวาปริญญาตร ี 22.00 37.80 40.20 100 
Pearson Chi-square = 15.915 ,df = 6,Sig = 0.014,CC = 0.196 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษ
เงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดท่ีมีสถานภาพสมรสแลว มีความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับสูง สูงสุดรอยละ 28.50 และผูท่ีมีสถานภาพสมรส
หมายหรือหยาราง มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับปานกลาง 
สูงสุดรอยละ 72.40 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ดังตารางท่ี 4-18  
 
ตารางท่ี 4-18 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามสถานภาพสมรสกับความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

สถานภาพสมรส 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
โสด 26.00 50.00 24.00 100 
สมรส 28.10 43.40 28.50 100 
หมาย/หยาราง 24.10 72.40 3.40 100 
Pearson Chi-square = 11.64,df = 1,Sig = 0.05,CC = 0.168  
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ มีความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับสูง สูงสุดรอยละ 68.40 และผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีประกอบอาชีพ
ลูกจางบริษัท มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับต่ำ สูงสุดรอยละ 
34.70 เปนท่ีนาสังเกตวา ผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดท่ีประกอบอาชีพกิจการสวนตัว มีความรูความ
เขาใจใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับต่ำสุด ถึง รอยละ 30.30 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-19 
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ตารางท่ี 4-19 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามอาชีพกับความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

อาชีพ 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
รับราชการ 24.10 46.60 29.30 100 
รัฐวิสาหกิจ 25.00 53.30 21.70 100 
ลูกจางบริษัท 34.70 47.40 17.90 100 
วิชาชีพอิสระ 15.80 15.80 68.40 100 
กิจการสวนตัว 30.30 48.70 21.10 100 
อ่ืนๆ 17.60 58.80 23.50 100 
Pearson Chi-square = 26.88,df = 10,Sig = 0.01,CC = 0.250  

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางชองทางการรับขอมูลขาวสารดานภาษีอากรกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีไดรับขอมูลขาวสาร
ดานภาษีอากรโดยอบรมจากสวนราชการหรือตนสังกัด มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ในระดับสูง สูงสุดรอยละ 31.30 และผูท่ีไมเคยไดรับขอมูลขาวสารการวางแผนภาษี
จากชองทางใด จะมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับต่ำ สูงสุดรอย
ละ 46.40 เปนท่ีนาสังเกตไดวาผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษท่ีไดรับขอมูลขาวสารการดานภาษีอากรจาก
โทรทัศน มีความรูความเขาในในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับสูงถึง รอยละ 30.90 

เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางชองทางการรับขอมูลขาวสารดานภาษีอากรกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติในระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4-20 
 
ตารางท่ี 4-20 รอยละของกลุมตัวอยางเสียภาษี จำแนกตามชองทางการรับขอมูลขาวสารการวางแผน
ภาษีกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดับปาน
กลาง 

ระดับสูง รวม 

โทรทัศน 28.40 40.70 30.90 100 
การอบรมจากสวนราชการหรือตนสังกัด 19.90 50.70 31.30 100 
แผนพับ 26.50 56.50 16.90 100 
อินเทอรเน็ต 26.70 51.70 21.70 100 
ไมไดรับขอมูลขาวสาร 46.40 39.30 14.30 100 
Pearson Chi-square = 16.69,df = 8 ,Sig = 0.05 ,CC = 0.20 
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 4.4.2 ปจจัยดานวิธีการเสียภาษีท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจำนวนเงินไดพึงประเมินท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีไดรับกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ผูท่ีมีเงินไดพึงประเมิน 2 ประเภท 
มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาระดับสูง สูงสุดรอยละ 60.40 และผูท่ีมี
เงินไดพึงประเมินประเภทเดียวมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับ
ต่ำ สูงสุดรอยละ 30.00 

เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางจำนวนเงินไดพึงประเมินท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีไดรับกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-21 

 
ตารางท่ี 4-21 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามจำนวนเงินไดพึงประเมินท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษี
ไดรับกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
จำนวนประเภทเงิน
ไดพึงประเมิน 

ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 
ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 

ประเภทเดียว 30.00 55.70 14.30 100 
2 ประเภท 18.70 20.90 60.40 100 
3 ประเภท 22.20 33.30 44.40 100 
     
Pearson Chi-square = 81.12 ,df = 4 ,Sig = 0.01 ,CC = 411 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีใชแบบ ภงด.90 มีความรูความเขาใจในการ
วางงแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับสูง สูงสุดรอยละ 55.70  
และผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีสิ้นปโดยใหเจาพนักงานทำให มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ในระดับต่ำ สูงสุดรอยละ 39.20 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-22 
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ตารางท่ี 4-22 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
แบบรายการชำระ

ภาษีสิ้นป 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
ภงด.91 30.90 58.50 10.60 100 
ภดง.90 11.30 33.50 55.70 100 
เจาพนักงานทำให 39.20 42.30 18.60 100 
     
Pearson Chi-square = 86.29,df = 4 ,Sig = 0.01 ,CC = 0.421 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชสิทธิลดหยอนตามความสมัครใจกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีใชสิทธิลดหยอนตามความ
สมัครใจ 4 รายการและ 5 รายการมีความรูความเขาใจระดับสูง สูงสุดรอยละ 53.80 และ 57.10 
ตามลำดับ สวนผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีไมใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจ มีความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาระดับต่ำสูงสุด รอยละ 43.20 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางการใชสิทธิลดหยอนตามความสมัครใจกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-23 
 
ตารางท่ี 4-23 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามการใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
การใชสิทธิหักลดหยอนตาม

ความสมัครใจ 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
ไมไดสิทธ ิ 43.20 43.20 13.50 100 
ใชสิทธิ 1 รายการ 35.00 47.90 17.10 100 
ใชสิทธิ 2 รายการ 18.30 59.10 22.60 100 
ใชสิทธิ 3 รายการ 19.40 46.30 34.30 100 
ใชสิทธิ 4 รายการ 23.10 23.10 53.80 100 
ใชสิทธิ 5 รายการ - 42.90 57.10 100 
     
Pearson Chi-square = 58.112,df = 12,Sig = 0.01 ,CC =0.196 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธีคำนวณภาษีสิ้นปกับความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีใชวิธีคำนวณภาษีสิ้นป โดยแยกคำนวณระหวางสามี
และภรรยามีความรูความเขาใจระดับสูงสุดรอยละ 31.00 นำเงินไดสามีภรรยารวมกันคำนวณภาษีสิ้น
ป ความรูความเขาใจระดับปานกลางสูงสุด รอยละ 70.40 
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 และเม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางระหวางวิธีคำนวณภาษีสิ้นปกับความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-24 

ตารางท่ี 4-24 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามการคำนวณภาษีสิ้นปกับความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

การคำนวณภาษีสิ้นป 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
แยกคำนวณภาษี 23.60 45.50 31.00 100 
สามีภรรยารวมกันคำนวณ 22.20 70.40 7.40 100 
โสดหรือคูสมรสไมมีเงินได 39.20 41.20 19.60 100 
Pearson Chi-square = 20.01,df = 6,Sig = 0.001,CC = .219 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดตั้งนิติบุคคลSME เพ่ือแตกหนวยภาษีกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีมีการจัดตั้งนิติบุคคล
SME เพ่ือแตกหนวยภาษีมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาระดับสูง  สูงสุด
รอยละ 55.20 และผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีไมไดจัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแตกหนวยภาษีมีความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาระดับต่ำสูงสุด รอยละ 34.10 
 และเม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางระหวางการจัดตั้งนิติบุคคลSMEเพ่ือแตกหนวยภาษีกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-25 
 
ตารางท่ี 4-25 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามการจัดตั้งนิติบุคคลSMEเพ่ือแยกหนวยภาษี
กับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

การจัดตั้งนิติบุคคล 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
ไมไดจัดตั้งนิติบุคคลSME 27.30 49.10 23.60 100 
จัดตั้งนิติบุคคลSME 34.10 22.60 55.20 100 
     
Pearson Chi-square = 15.43,df = 4,Sig = 0.01,CC = 0.193 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเสียภาษีตามท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายกับความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีเลือกเสียภาษีตามท่ีถูกหัก              
ณ ท่ีจาย มีความรูความเขาใจในระดับสูง สูงสุดรอยละ 28.70 และผูท่ีไมเลือกเสียภาษีตามท่ีถูกหัก       
ณ ท่ีจาย จะมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำสูงสุด                 
รอยละ 35.90  
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 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางการเสียภาษีตามท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายกับความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาพบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-26 

ตารางท่ี 4-26 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
การเลือกเสียภาษีตามหัก ณ 

ท่ีจาย 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
เสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย 21.90 49.40 28.70 100 
ไมเสียภาษีตามหัก ณ ท่ีจาย 35.90 43.80 20.30 100 
     
Pearson Chi-square = 10.17,df = 2,Sig = 0.01 ,CC = 0.157 

 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับความรูความ

เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้น
ปทางอินเทอรเน็ตมีความรูความเขาใจระดับสูงสุดรอยละ 32.70 ยื่นท่ีสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี             
มีความรูความเขาใจระดับต่ำสูงสุด รอยละ 31.10 

และเม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางระหวางสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4-27 
 
ตารางท่ี 4-27 รอยละของผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำแนกตามสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

สถานท่ียื่นแบบรายการ 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

1 2 3 รวม 
สำนักงานสรรพากร 31.10 53.40 15.50 100 
อินเทอรเน็ต 22.10 45.20 32.70 100 
     
Pearson Chi-square = 16.011,df = 4,Sig = 0.01 ,CC = 0.192 

 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีสิ้นปกับความรูความเขาใจใน

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ียื่นแบบชำระภาษีสิ้นป ภายในเดือน
สิงหาคม 2563 มีความรูความเขาใจระดับสูง  สูงสุดรอยละ 32.70 ยื่นท่ีสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี               
มีความรูความเขาใจการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาระดับต่ำสูงสุด รอยละ 28.40 และผูยื่นแบบ
รายการชำระภาษีสิ้นปหลังหลังเดือนสิงหาคมมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในระดับปานกลาง สูงสุดรอยละ 63.00 
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 และเม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางระหวางระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4-28  
 
ตารางท่ี 4-28 รอยละของกลุมตัวอยางเสียภาษี จำแนกตามระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีสิ้นปความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ระยะเวลายื่นแบบ 
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี 

ระดับต่ำ ระดบัปานกลาง ระดับสูง รวม 
ภายในเดือน มีนาคม 2563 24.40 50.70 24.90 100 
ภายในเดือน สิงหาคม 2563 30.90 40.70 28.40 100 
หลังเดือนสิงหาคม 2563 18.50 63.00 18.50 100 
Pearson Chi-square = 11.813,df = 6,Sig = 0.05,CC = 0.169 

 
การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา พบวาปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส ชองทางการรับรู
ขอมูลขาวสารดานภาษีอากรมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และอาชีพมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.01 
 ปจจัยวิธีเสียภาษีไดแก แบบรายการชำระภาษีสิ้นป การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความ
สมัครใจ การคำนวณภาษีสิ้นป สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป ระยะเวลายื่นแบบรายการ
ชำระภาษีสิ้นป และการเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และระยะเวลายื่นแบบ
รายการชำระภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตาราง 4 – 29 
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ตารางท่ี 4 – 29 สรุปตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ1 

เพศ 12.18* 

การศึกษา 15.91* 

สถานภาพสมรส 11.64* 

อาชีพ 26.88** 

ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากร 16.69* 

แบบรายการชำระภาษีสิ้นป 86.29** 

การคำนวณภาษีสิ้นป 20.01** 

การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจ 58.11** 

การเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย 

สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป 

10.17** 

16.01** 

ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป 11.81* 
*และ**หมายถึงระดับนยัสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 
1= จากการทดสอบ Chi-square 

5. ผลการสัมภาษณเชิงลึก 
 ผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบเจาะจงเพ่ือสัมภาษณเชิงลึกผูมีหนาท่ีเสียภาษี จำนวน 8 คน เพ่ือให
ครอบคลุมผูมีเงินไดพึงประเมินครบถวนทุกประเภทตามการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และเจาหนาท่ี
กรมสรรพากร 2 คนรวมท้ังสิ้นจำนวน 10 คน  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  จากการสัมภาษณ  มีดังนี้ 
 5.1 ประเด็นวิธีเสียภาษี 
      ผลการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยท่ัวไปมีความรู
ความเขาใจการเสียภาษีในสวนของตนเอง แตไมมีการวางแผนภาษีอยางเปนระบบ โดยผูใหสัมภาษณ
ทานท่ี 1 กลาววา “ผมเสียภาษีแยกกันกับภรรยา โดยผมใช ภ.ง.ด.91 ไปยื่นแบบท่ีสำนักงาน
สรรพากร ผมใชสิทธิหักลดหยอนตัวเอง บุตร เงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 3 
เปอรเซ็นต และดอกเบี้ยเงินกูซ้ือบาน รูวาเบี้ยประกันชีวิตหักลดหยอนภาษีได แตผมไมทำ เพราะเรา
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เปนครูมีการการคุมครองชีวิตอยูมากแลว เชน ช.พ.ค. ช.พ.ส. สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห สหกรณ
ออมทรัพย ผมรูเรื่องการเสียภาษีเฉพาะสวนของผม นอกนั้นผมก็ไมทราบหรอกครับ” 
 5.2 ประเด็นวิธีเสียภาษี ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของกรมสรรพากร และขอเสนอแนะ 
 ผลการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ)            
ผูไดรับการอบรมจากหนวยงานตนสังกัด ยื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป โดยใช ภ.ง.ด.90 แยก
คำนวณภาษีระหวางสามีภรรยา และมีการจัดตั้งนิติบุคคล SMEs เพ่ือแตกหนวยภาษี การเลือกเสีย
ภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย ชำระภาษีสิ้นปทางอินเทอรเน็ต ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง มีความพึงพอใจตอการใหขอมูล
ขาวสารของกรมสรรพากรในระดับปานกลาง โดยมีผูใหสัมภาษณรายท่ี 2 กลาววา “ผมมีอาชีพ
ทนายความ เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป และสิ้นป ภาษีสิ้นป 2562 ผมยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 โดย
แยกยื่นกับภรรยา โดยชำระทางอินเตอรเน็ต ผมมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเพราะเรียน
กฎหมายภาษีอากร และโดยอาชีพผมตองศึกษากฎหมายใหม ๆ เปนประจำ และทางสภาทนายความ
ก็จัดอบรมกฎหมายใหมใหอยูแลว ผมอยูในวงการกฎหมายก็จะไดรับขอมูลขาวสารคอนขางเร็ว              
การหักลดหยอนผมใชสิทธิตามความสมัครใจ คือ เบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกูซ้ือบาน กองทุน             
ตาง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง” และสอดคลองกับผูใหสัมภาษณรายท่ี 3 “ผมไดรับการอบรมจากธนาคารเปน
ประจำเพ่ือสอบใบอนุญาตขายผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคารท่ีสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ตลอดจนแนะนำลูกคาเงินฝากธนาคารใหเลือกเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามท่ีธนาคาร
หัก ณ ท่ีจาย เพ่ือประโยชนของลูกคา สำหรับขอกฎหมายท่ีออกใหมผมโทรถามกรมสรรพากร             
ซ่ึงใหคำแนะนำท่ีดี แตก็มีบางครั้งท่ีเจาหนาท่ีบางคนตอบคำถามไมชัดเจน แตโดยรวมแลวผมก็พึง
พอใจครับ ผมคิดวามีประชาชนอีกจำนวนมากท่ีไมมีความรูความเขาใจท่ีดีพอในการเสียภาษีจึงปฏิบัติ
ไมถูกตอง กรมสรรพากรนาจะมีแนวทางการทำงานเชิงรุกมากข้ึน” และผูใหสัมภาษณรายท่ี 3           
“ผมเสียภาษีสิ้นปโดยใชแบบ ภ.ง.ด.90 และแยกยื่นกับภรรยา ผมยื่นทางอินเตอรเน็ต ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาการยื่นแบบออกไป เพราะการแพรระบาด               
โควิด – 19 ท่ีบริษัทมีการจัดอบรมใหตลอด โดยเนนการทำประกันชีวิต เพ่ือลดหยอนภาษี และหัวขอ
อบรมจะครอบคลุมการวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษีดวย คนขายประกันทุกคน ผมคิดวามี
ความรูเรื่องนี้ดีครับ” และผูใหสัมภาษณรายท่ี 5 กลาววา “ขายสินคาหลายอยางตามท่ีเห็น เม่ือกอน
ยังไมจดทะเบียนหางหุนสวน สรรพากรมาประเมินเสียภาษีใหปละ 2 ครั้ง แตชวงหลังไดจดทะเบียน
หางหุนสวนเลยจางบริษัทบัญชีมาจัดการเรื่องภาษีให สวนอีกรานขายของแบบเดียวกัน แตแยก
ออกไปเปนสวนตัวใหลูกสาวดูแล จะไมเก่ียวกับหางหุนสวน เลยไดรับคำแนะนำจากบริษัทบัญชีไป
ดวย ในเรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา” 
 “มีความรูมากเนื่องจากบริษัทบัญชีแนะนำการหักคาใชจาย และหักลดหยอนตาง ๆ ตอนนี้ก็
มีหักลดหยอนประกันชีวิต ดอกเบี้ยซ้ือบาน และกองทุนตาง ๆ นอกจากนั้นยังเสียภาษีตามถูกหัก              
ณ ท่ีจายจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และสวนแบงกำไรจากหางหุนสวนจำกัด” ไมไดสนใจขอมูล
ขาวสารอะไรจากกรมสรรพากรหรอกครับ และไมไดพอใจหรือไมพอใจอะไรนะ เราทำเองไดอยูแลว” 
แตนาจะมีการใหขอมูลขาวสารใหกับพอคาแมคาในตลาดบางนะ  เพราะเขาทำเองไมเปน” 
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 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโดยใหเจาพนักงานทำใหภายในเดือนมีนาคมมีอาชีพขายสินคา และบริการ
ท่ีไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับ
ต่ำ และมีความพึงพอใจตอการใหขอมูลขาวสารของกรมสรรพากรในระดับต่ำ มีขอเสนอแนะให
กรมสรรพากรจัดอบรมใหความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีใหกับประชาชน โดยมีผูใหสัมภาษณ
รายท่ี 6 กลาววา “ขายเครื่องใชไฟฟา เครื่องหนัง และตามท่ีเห็นนี้ละ เสียภาษีปละ 2 ครั้ง โดยใช
บัตรประชาชนไปใหสรรพากรคิดให ถือวาเสียภาษีไมมากยอมรับได ฉันไมเขาในหรอกเรื่องภาษี             
ทำเองไมเปนตองใหเจาหนาท่ีทำให สรรพากรไมไดแนะนำอะไรเลย เพียงมาแจงใหไปเสียภาษีตาม
เวลา เคยมีสรรพากรอำเภอคนเกาเปนผูหญิงบอกวาจะจัดอบรมใหความรูกับทุกคนท่ีโรงเรียนเพราะ
พวกเราหลายคนในตลาดยังไมมีความรู ยังเสียภาษีไมถูกตอง แตเรื่องก็เงียบหายไป จนแกยายไปแลว 
ก็ไมพึงพอใจเทาไหรนะ ในการใหขอมูลขาวสารกับประชาชน ขอเสนอแนะวาควรใหความรู                   
และใกลชิดกับผูเสียภาษีมากข้ึน เจาหนาท่ีสรรพากรพูดจาดีตอนไปเสียภาษี แตถาไมไปหาเขาตอน
เสียภาษีก็ไมไดแนะนำหรือประชาสัมพันธอะไร อยากใหเขาแนะนำงาย ๆ ใหเราทำเองไดแคนั้นพอ” 
สอดคลองกับผูใหสัมภาษณรายท่ี 7 กลาววา “ผมเสียภาษีทุกปครับ โดยนำบัตรประชาชนไปให
สรรพากรทำใหแต ในป 2562 ผมไมไดไป เพราะปนั้นผมรับงานทำปายดวย มีรายไดเยอะ และเขาหัก
ภาษี ผมไวแลว ผมคิดวามันจบแลว แตสรรพากรไดเรียกผมใหไปเสียภาษีเปนเงินตั้งสี่หม่ืนกวาบาท 
ผมเลยไดรับผอนผันใหเปนเวลา 3 งวด ผมไมรูอะไรเก่ียวกับการเสียภาษีเลยไมมีใครบอกผมเลย        
ผมคิดวาถูกหักไวแลวก็จบ ไมคิดวาตองมาเสียอีก สรรพากรไมเคยมาใหขอมูลมาแนะนำอะไรผมเลย 
เราคนธรรมดาหากินจากงานรับจางจะไปรูอะไร ผมไมพอใจหรอกท่ีเปนอยางนี้ เขาควรมาแนะนำ
ประชาชนใหมีความรูเพ่ือจะไดทำเองไดถูกตอง โดยเฉพาะหลักฐานตาง ๆ ท่ีตองมี” นอกจากนั้นผูให
สัมภาษณรายท่ี 8 ไดกลาววา “ผูประกอบการท่ีมีรายไดเกิน 1,800,000 บาทตอป ท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม เขาจะมีความรูความเขาใจในการเสียภาษี ไมตองแนะนำอะไร
มาก สวนผูประกอบการท่ีไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมจะไมคอยมีความรูจึงตองเรียกเขามาชักถาม
และประเมินภาษีตามท่ีเห็นสมควร และใหผูเสียภาษีลงนามเพ่ือยื่นแบบชำระภาษี สำหรับบางคนมี
หลักฐานการหักภาษี ณ ท่ีจาย แตเขาไมไดยื่นแบบชำระภาษีสิ้นปก็ตองแจงใหมาเสียคาปรับ”              
ผูใหสัมภาษณรายท่ี 9 กลาววา “ผมรับราชการและมีหอพักใหเชา เสียภาษีปละ 2 ครั้ง ภาษีสิ้นปผม
นำบัตรประชาชน ใบรับรองเงินเดือน การหักภาษี ณ ท่ีจาย ไปใหสรรพากรท่ีอำเภอคิดภาษีให                
เสียตามท่ีเขาคิดให ก็สะดวกดีครับ ไมตองทำเอง ไมเคยเห็นการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร
อะไรเลยครับท่ีอำเภอก็ไมมี ถาจะมีการอบรมใหผูเสียภาษีทำเองใหถูกตองก็คงจะดี และควรจัดอบรม
วันเสารอาทิตย”  
 5.3 ประเด็นแนวทางการจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 กรมสรรพากรมีหนวยสำรวจ และหนวยจัดเก็บ หนวยสำรวจจะสำรวจขอมูลใหหนวยจัดเก็บ
ไปทำการจัดเก็บภาษีตามท่ีไดสำรวจมา โดยมีการกระจายเปาจากสรรพากรภาคมายังสรรพากรพ้ืนท่ี 
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เพ่ือจัดเก็บตามเปาท่ี ไดรับ โดยในทางปฏิบัติจะแจงกำนันผู ใหญบาน
ประชาสัมพันธใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีมาชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด สวนการฝกอบรมใหเปนหมู
คณะนั้นสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาไมสามารถทำได เนื่องจากบุคลากรจำกัด ผูใหสัมภาษณรายท่ี 
10 กลาววา “กรมสรรพากรมีหนวยงานท่ีเรียกวาหนวยสำรวจ หรือหนวยชี้เปาจะออกสำรวจและทำ
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ขอมูลยอนกลับมายังหนวยจัดเก็บ ใหจัดเก็บภาษีผูมีรายไดถึงเกณฑ การท่ีพอคาแมคาหรือผูมีหนาท่ี
เสียภาษี นำบัตรประชาชนไปใหเจาหนาท่ีสรรพากรคำนวณให ไมใชความหมายของการประเมินโดย
เจาพนักงาน แตเปนการทำเองโดยยื่นแบบรายการดวยตนเอง เพียงแตเจาพนักงานจะทำหนาท่ี
คำนวณให การประเมินภาษีโดยเจาพนักงานเปนกรณีท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษียื่นแบบรายการไมครบถวน
หรือไมยื่นแบบรายการเจาพนักงานจะทำการประเมินเรียกเก็บภาษีใหถูกตอง กรมสรรพากรมีการให
ขอมูลขาวสารผานเว็บไซด คือ www.rd.go.th หรือ call center 1161 ไวบริการ เราไมสามารถจัด
อบรมใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีไดอยางกวางขวาง เพราะมีบุคลากรนอย โดยเฉพาะในระดับอำเภอ            
บางอำเภอมีเจาหนาท่ีเพียง 1 หรือ 2 คนเทานั้น บางอำเภอไมมีเลย จึงขอแนะนำวาหากตองการให
สรรพากรจัดอบรมใหรวมตัวกันทำหนังสือขอมาเพ่ือทางกรมสรรพากรจะสงเจาหนาท่ีไป อาจเปน
เจาหนาท่ีจากจังหวัด” และผูใหสัมภาษณรายท่ี 8 ไดกลาวเพ่ิมเติมเรื่องดังกลาววา “ในแตละภาคจะมี
เปาการสำรวจและเปาการจัดเก็บภาษีในแตละปจัดเก็บภาษี ภาคก็จะกระจายเปามายังจังหวัด            
และสาขา ทางสาขาจะทำการสำรวจและจัดเก็บภาษีตามเปาท่ีไดรับ ทางสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาใชวิธี
แจงกำนันผูใหญบานประชาสัมพันธ การกำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีใหกับผูมีหนาท่ีเสียภาษี
ทราบและปฏิบัติแตมีผูมีหนาท่ีเสียภาษีบางรายเขามาสอบถามท่ีสำนักงานดวยตนเอง สำนักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขามีเจาหนาท่ีเพียง 3 คนไมสามารถทำการอบรมสรางความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได นอกจากคนท่ี walk-In เขามาสอบถามเองคะ” 

6. การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีใน
จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 6.1 ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นปภาษี 2562 ดังนี้  
 ใชแบบ ภ.ง.ด. 91 ในการชำระภาษีสิ้นปรอยละ 47.00 ภ.ง.ด.90 มีการคำนวณภาษีสิ้นปโดยแยก
คำนวณระหวาสามีภรรยารอยละ 79.87  นำเงินไดของสามีภรรยามารวมกันคำนวณภาษีรอยละ 8.91 
รอยละ 28.80 และใหเจาพนักงานทำใหรอยละ 24.20 นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งนิติบุคคล SME        
เพ่ือแตกหนวยภาษีรอยละ 7.25 ใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจคือ การทำประกันชีวิต
สูงสุดรอยละ 29.07 รองลงมาคือจายดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย และสะสมเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพสวนท่ีเกินรอยละ 3 ของเงินเดือนรอยละ 17.62 และรอยละ 16.74 ตามลำดับ  ผูมีหนาทีเสีย
ภาษีเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายรอยละ 62.00สวนใหญเปนการหัก ณ ท่ีจายจากดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารและหรือดอกเบี้ยหุนกูรอยละ 70.93 ชำระภาษีทางอินเทอรเน็ตรอยละ 67.81 และยื่น
แบบรายการชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม 2563 รอยละ 52.75 ภายในเดือนสิงหาคม 2563                 
รอยละ 40.50 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุดรธานี ในปภาษี 2562 มีความรูความ

เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=12.18) 
 เม่ือเรียงลำดับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาออกเปน 4 ดาน 
พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเรียงลำดับจาก
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ระดับสูงไประดับต่ำดังนี้  1) ดานการทำใหเงินไดพึงประเมินลดลง (�̅�𝑥=3.60) 2) ดานการเพ่ิม

คาใชจาย (�̅�𝑥=2.88) 3) ดานการเรียกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา (�̅�𝑥=2.88) 4) ดานการเพ่ิมคา

ลดหยอน (�̅�𝑥=2.85) เม่ือพิจารณารายขอคำถามความรูความเขาใจดานการเพ่ิมคาลดหยอนพบวาขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดไดแกการหักลดหยอนคาฝากครรภ การหักลดหยอนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(RMF)              และการหักลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต ตามลำดับ เนื่องจากเหตุผลหลัก  การหัก
ลดหยอนคาฝากครรภเปนกฎหมายใหมมีผลบังคับใชในปภาษี 2561 สวนกองทุนมีหลายประเภท
และมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดโดยเฉพาะชวงใกลเสียภาษีส้ินป 2562 กลาวคือ ในวันท่ี 3 
ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกกองทุนรวมเพ่ือการ
ออม         (Super Saveing Fund SSF) แทนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และปรับเกณฑการ
ใชสิทธิประโยชนทางภาษีของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ใหม จากเดิมไดสิทธิประโยชนทาง
ภาษีไดไมเกินรอยละ15 ของรายไดเปนลงทุนไดไมเกินรอยละ30ของรายได แตเม่ือรวมกับกองทุนอ่ืน 
ๆ             แลวตองลงทุนปละไมเกิน 500,000 บาท ท้ังนี้มีผลบังคับตั้งแตปภาษี 2563 เปนตนไป 
สำหรับการประกันชีวิตนั้นมีหลายรูปแบบ ไมวาประกันชีวิตแบบออมทรัพย ประกันชีวิตแบบบำนาญ 
ประกันสุขภาพฯลฯ การไดรับขอมูลขาวสารไมเพียงพอ และไมเปนปจจุบันทำใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีมี
ความรูความเขาใจในการหักลดหยอนเรื่องดังกลาวในระดับต่ำ เหตุผลประการสำคัญตอมาคือเทคนิค
ในการเขียนกฎหมายการใชสิทธิประโยชนทางภาษีจะปรากฏในหัวขอการหักลดหยอน ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 และการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42 
นอกจากนั้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 3 ใหอำนาจฝายบริหารตราพระราชกฤษีกาเพ่ือลดอัตรา
หรือยกเวนภาษี มาตรา 4 และมาตรา 42(17) ใหอำนาจฝายบริหารออกฎกระทรวงเพ่ือยกเวนภาษี
เงินได กลาวคือไมตองนำเงินไดนั้นมาคำนวณภาษี แตการยกเวนภาษี ตามพระราชกฤษฎีกา                
และกฎกระทรวงบางรายการในทางปฏิบัติจะกระทำได 2 ลักษณะคือ 1) หักออกจากเงินไดพึง
ประเมินกอนหักคาใชจาย ไดแก เงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไม
เกิน 490,000 บาท ในปภาษี เงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการและ เงินท่ีสะสมกองทุน
สงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 500,000 บาทในปภาษี  เงินคาชดเชยท่ีไดรับตาม
กฎหมายแรงงานแตไมเกิน 300,000 บาท (กฎกระทรวงฉบับ 217 พ.ศ. 2542) และ 2) ใหนำไปหัก
ออกจากเงินไดหลังหักคาใชจายแลวจึงมีสภาพไมแตกตางอะไรกับการหักลดหยอน เชน คาซ้ือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ยกเวนไดรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินแตไมเกินปละ 500,000 
บาท (ป 2562 เปนปสุดทาย) คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ยกเวนรอยละ 30           
แตเม่ือรวมกับกองทุนอ่ืนตามกฎหมายกำหนดตองไมเกิน 500,000 บาท โครงการซ้ือบานหลังแรกท่ี
ยกเวนไดแตกตางกันไปตามปท่ีซ้ือบาน ฯลฯ  ดังนั้นหากไมศึกษาใหละเอียดอาจมีความเขาใจผิด             
ในสวนของเงินไดท่ีไดรับยกเวนวาจะปฏิบัติอยางไร ทำใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานการเพ่ิมคาลดหยอนอยูในระดับต่ำอันเปนเหตุผลสนับสนุน
ประการท่ีสอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกันตกนิฐ จูรัตน และ วาสนา จรูญศรีโชติกำจร (2560)       
ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน 
ในเขตอำเภอ แมสอด จังหวัดตาก พบวา ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาอยูในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนาควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทำการจัดอบรมให
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ความรูแกประชาชน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนันธิตรา ดอนบรรเทา (2560) ไดวิจัยเรื่อง
ปญหาและสาเหตุ การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในตำบลลานดอกไมตก พบวาปญหาความรูความ
เขาใจ ดานคาใชจาย คาลดหยอนภาพรวมมีปญหาระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดไดแก การหักลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต 
 6.2 การทดสอบสมมติฐาน  
 จากผลการวิจัยสามารถตอบสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศ มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 
 ผลการวิจัยพบวา ผู มีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี เปนเพศชาติ รอยละ 50.25          
และพบวา เพศ มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงผลการวิจัย พบวา ผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีเพศชาย มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับสูง มากกวาเพศ
หญิง ท้ังนี้ เนื่องจากในอดีตนั้นกฎหมายกำหนดใหเพศชายท่ีมีสถานภาพสมรสแลวมีหนาท่ีเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาจากเงินไดของตน และเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี2-8 ของภรรยา ฝายหญิงท่ี
เปนภรรยามีสิทธิเลือกเสียภาษีดวยตนเองไดเพียงเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี1คือเงินไดจากการจาง
แรงงานของตนเทานั้น จนกระท่ังไดมีพระราชกำหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 18)          
มีผลบังคับใชตั้งแตมีภาษี 2555 เปนตนไป ใหทางเลือกในการเสียภาษีโดยใหสามีภรรยายื่นแบบ
รายการและเสียภาษีตางหากจากกันตามสวนเงินไดของตน ดังนั้นจะเห็นไดวาหนาท่ีเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเปนหนาท่ีของผูชายมาเปนเวลานาน เพศชายจึงมีความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากวาเพศหญิง และสอดคลองกับจิตติมา ยิ้มกระยารส (2558) พบวา             
เพศชายและสถานภาพสมรสแลวมีความนาจะเปนในการเสียภาษีมากกวากรณีอ่ืน ๆ และเพศชายมัก
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีกวาเพศหญิง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ (2560)             
ท่ีคนพบวาผูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี เม่ือจำแนกตามเพศพบวาผูไดคะแนนสูงสุด
เปนเพศชาย   
 สมมติฐานท่ี 2 การศึกษา มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 
 ผลการวิจัยพบวา ผู มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุดรธานีสวนใหญ                  
จะมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 61.00 (ตารางท่ี 4–1) และการศึกษามีความสัมพันธกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05              
จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยพบวา ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา มีความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูมีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีเนื่องจากผูท่ีมี
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกวายอมเคยไดศึกษาเลาเรียนดานภาษีอากรหรือรายวิชาท่ีเก่ียวของ
ม าแล ว ใน สถาบั น ก าร ศึ กษ า ตลอดจน ผู มี ก าร ศึ กษ าใน ระดั บ ป ริญ ญ าตรี แล ะสู งก ว า                            
ยอมมีความสามารถในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือความม่ันคงในชีวิตของตนไดดีกวาผูท่ีมี
การศึกษาท่ีต่ำกวาอันสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสมร สังขเมฆ (2553) ท่ีพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลายและระดับปริญญาตรี จะมีความรูความเขาใจ
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เก่ียวกับการเสียภาษีมากกวาผูท่ีมีวุฒิต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสิริมา บูรณกุศล,ธนาศักดิ์ ขายกระโทก, และอัจฉรา ชินนิยม
พาณิชย (2563) ท่ีพบวาผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมีความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกวาอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 
 ผลการวิจัยพบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 66.80 (ตารางท่ี 
4–1) และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยพบวา ผูมีหนาท่ี
เสียภาษีท่ีมีสถานภาพสมรสแลว มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา             
ในระดับสูง มากกวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีมีสถานภาพสมรสโสด และหมายหรือหยาราง เนื่องจากคนท่ี
มีสถานภาพสมรสแลวและอยูดวยกันมักมีรายไดสูงและมีโอกาสเสียภาษีมากกวากลุม อ่ืน                          
(จิตติมา ยิ้มกระยารส, 2558) ยอมตองวางแผนการสรางครอบครัว สรางอนาคตรวมกัน เพ่ือความ
ม่ันคง จึงตองเตรียมการวางแผนทางการเงิน อันหมายถึง ตองเตรียมการในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาดวยจึงมีความรูความเขาใจในระดับสูง 
 สมมติฐานท่ี 4 อาชีพ มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 
 ผลการวิจัยพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยผลวิจัยพบวา               
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในระดับสูงกวาอาชีพอ่ืน สำหรับผูประกอบกิจการสวนตัว ซ่ึงสวนใหญเปนผูประกอบการราย
ยอยและลูกจางบริษัท มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับต่ำ 
 ท้ังนี้ เนื่องจากผูประกอบวิชาชีพอิสระ มีลักษณะงานท่ียาก ความรับผิดชอบสูงกวาอาชีพอ่ืน 
จึงมักมีรายไดสูงมีสมาคมวิชาชีพคอยควบคุมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและใหขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนในการดำเนินชีวิตตลอดจนการเตรียมการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอกจากนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูประกอบวิชาชีพอิสระสวนใหญเปนนักบัญชี และทนายความท่ี
มีหนาท่ีงานเก่ียวของกับกฎหมายภาษีอากรโดยตรง จึงมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในระดับสูงกวาอาชีพอ่ืนอันสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริมา บูรณกุศล,ธนาศักด์ิ              
ขายกระโทก,และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย (2563) พบวาผูมีอาชีพอิสระมีความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูมีอาชีพเจาของกิจการ พนักงานบริษัท และอาชีพรับ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สายสมร สังขเมฆ (2553) ท่ีพบวาผูท่ียังไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไดแก ผูท่ีมีอาชีพเจาของกิจการหรือคาขาย 
 สมมติฐานท่ี 5 ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากร มีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคลธรรมดาผลการวิจัยพบวาชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษี
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อากรมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจไดการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารดานภาษีอากรจากการอบรมจากสวนราชการหรือตนสังกัดจะมีความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูงมากกวาการรับขอมูลขาวสารชองทางอ่ืน ๆ เนื่องจาก
การไดรับขอมูลผานการอบรมจากวิทยากรสามารถสื่อความหมายกันไดดีมากกวาชองทางอ่ืน 
วิทยากรสามารถสรางแรงจูงใจและกระตุนความสนใจของผูเขารับการอบรมไดดีกวาวิทยากรและผู
เขาอบรม สามารถตอบโตกนได ทำใหวิทยากรเขาใจความสนใจของผูเขารับการอบรมและวินิจฉัย
ความตองการของผูเขารับการอบรมไดตรงประเด็นอันสอดคลองกับงานวิจัยของธัญญวรัตน อรรถ
วิทย (2558) ท่ีพบวามาตรการทางภาษีท่ีใชกระตุนเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม 2558 ประชาชนไม
เขาใจการใชสิทธิประโยชนในระเบียบและขอกฎหมายท่ีใชลดหยอนภาษี ขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสินคาตามกำหนด ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ระยะเวลาการใชสิทธิ  เนื่องจากการรับรูขอมูล
ขาวสารผานสื่อตาง ๆ มีระยะเวลาสั้น 
 วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อันหมายถึงวิธีการชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป 
2563 อันประกอบดวยตัวแปรดังนี้แบบรายการชำระภาษีสิ้นป การใชสิทธิหักลดหยอนตามความ
สมัครใจ การคำนวณภาษีสิ้นป การเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย สถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้น
ป ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู โดยผู เรียนรู                 
จากชองทางตาง ๆ และมีความรูความเขาใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางถูกตองแลวยอมแสดงออกหรือปฏิบัติ
ในสิ่งนั้นไดอยางถูกตอง ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีก็เชนเดียวกัน ยอมเกิดจากการเรียนรู ท้ังการเรียนรูในหองเรียน การฝกอบรม เรียนรูจากสื่อตาง ๆ 
และหากมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลวยอมเลือกวิธีเสียภาษีอยาง
ถูกตองและประหยัดประหยัด วิธีเสียภาษีจึงมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ดังสมมติฐานท่ี 6 ถึงสมมติฐานท่ี 11 

            สมมติฐานท่ี 6  แบบรายการท่ีใชยื่นชำระภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

  ผลกาวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปโดยใชแบบ ภ.ง.ด. 91 
สูงสุดรอยละ 47 ผู มีหนาท่ีเสียภาษีไมไดยื่นแบบรายการเอง แตใหผู อ่ืนดำเนินการใหสูงถึง                      
รอยละ 24.20 และแบบรายการชำระภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไวโดยพบวา
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีใชแบบ ภ.ง.ด. 90 ในการชำระภาษี มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในระดับสูงกวากลุมอ่ืน ๆ ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีใหเจาพนักงานทำให อาจจางนักบัญชี 
หรือใหเจาหนาท่ีสรรพากรดำเนินการให มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในระดับต่ำ ท้ังนี้เนื่องจากผูท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปท่ีใช ภ.ง.ด. 90 หมายถึงผูมีเงินไดท่ีมิใช
เงินไดประเภทท่ี 1 เพียงรายการเดียว อาจเปนผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 และประเภทอ่ืนรวม
ดวย หรือมีเงินไดพึงประเมินเพียงรายการเดียวท่ีมิใชเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษี
โดยใชแบบ ภ.ง.ด. 90 สวนใหญเปนผูจึงมีความคลองตัวสูง รับขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดรวดเร็วและ
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เปนปจจุบัน จึงมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง สวนผูมีหนาท่ี
เสียภาษีท่ีใหเจาพนักงานทำใหเพราะไมสามารถดำเนินการดวยตัวเองไดเนื่องจากมีความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำ 

 สมมติฐานท่ี 7 การใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจมีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีใชสิทธิหักลดหยอนภาษีตามความสมัครใจโดยการทำ
ประกันชีวิตสูงสุดรอยละ 29.07 (ตารางท่ี 4-6) และเม่ือแบงตามจำนวนสิทธิการหักลดหยอนผูมี
หนาท่ีเสียภาษีใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจจำนวน 1 รายการสูงสุดรอยละ 29.25 ไมใชสิทธิ
หักลดหยอนตามความสมัครใจเลยรอยละ 18.50 และพบวา จำนวนการใชสิทธิหักลดหยอนตามความ
สมัครใจมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีใชสิทธิหักลดหยอนตาม
ความสมัครใจจำนวนมากข้ึนเทาไรจะมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มากข้ึนตามไปดวย และผูท่ีไมใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจเลย จะมีความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำสุด ท้ังนี้เนื่องจากตัวแปรการใชสิทธิหักลดหยอนตาม
ความสมัครใจเปนไปตามแนวคิดการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในประเด็นท่ี 3 โดยการเพ่ิมคา
ลดหยอนท่ีมิใชลดหยอนตามกฎหมายท่ีเปนภาคบังคับท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีทุกคนยอมไดสิทธิกันถวน
หนา เชน กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการรอยละ 3 ของเงินเดือน ฯลฯ              
หรือสิทธิหักลดหยอนท่ีเปนคุณสมบัติติดตัวผูเสียภาษี ท่ีไดรับสิทธิหักลดหยอนรายการนั้นอยูแลว โดย
ไมตองมีการวางแผน เชน หักลดหยอนบุตร  คูสมรสท่ีไมมีเงินได เลี้ยงดูบุพการี ฯลฯ ฉะนั้นผูมีหนาท่ี
เสียภาษีท่ีมีการใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจจำนวนหลายรายการคือผูท่ีไดมีการวางแผนการ
เสียภาษีมาแลวเปนอยางดี จึงมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง 

 สมมติฐานท่ี 8 การคำนวณภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 
 ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีคำนวณภาษีสิ้นปโดยแยกคำนวณระหวางสามีภรรยารอย
ละ 79.87 มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือแยกหนวยภาษีรอยละ 7.25 และการคำนวณภาษีสิ้นปมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโดยผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีคำนวณภาษีสิ้นปแบบแยก
คำนวณระหวางสามีภรรยามีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง           
ผูมีหนาท่ีเสียภาษี สิ้นปท่ีนำเงินไดของสามีภรรยามารวมกันคำนวณภาษีมีความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีในระดับต่ำ เนื่องจากคนท่ีมีคูสมรสแลวหากตางฝายตางมีเงินไดการนำเงินไดท้ังสองฝาย
มารวมกันเพ่ือเสียภาษี ปกติแลวจะทำให เงินไดพึงประเมินสูงข้ึน เงินไดสุทธิยอมสูงตามไปดวย             
เม่ือเงินไดสุทธิอันเปนฐานของภาษีแบบอัตรากาวหนาสูง อัตราภาษียอมสูงสงผลใหตองเสียภาษีสิ้นป
สูงตามไปดวย อันเปนไปตามหลักกฎหมายภาษีอากรท่ีสอดคลองกับแนวคิดการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในประเด็นท่ีหนึ่งคือการทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีใชในการคำนวณภาษีลดลงโดยการ
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แตกหนวยภาษี นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีมีการจัดตั้งนิติบุคคล SME            
เพ่ือแตกหนวยภาษี มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูงกวา              
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีไมมีการจัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแตกหนวยภาษี ดวยเหตุผลความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีใชคำนวณภาษีลดลงจากการแตก
หนวยภาษี  แตอยางไรก็ตามในประเด็นการจัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแตกหนวยภาษีนั้นมีขอพิจารณา 
ในการวางแผนภาษีอยู 3 ดานไดแก 1) การทำใหเงินไดพึงประเมินลดลง 2) การเพ่ิมคาใชจาย 
เนื่องจาก นิติบุคคล สามารถนำคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงมาบันทึกเปนรายจายไดท้ังหมด รวมท้ังคาเสื่อม
ราคาทรัพยสินถาวร แตตองมีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ในขณะท่ีการคำนวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดามีเงินไดพึงประเมินหลายประเภทท่ีหักคาใชจายเปนการเหมาจายไดโดยไมตองมี
หลักฐานประกอบ ประการสำคัญตอมาคือการจัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแตกหนวยภาษี ตองมี
คาใชจายบางประการเพ่ิมข้ึน เชนคาจดทะเบียน คาจางทำบัญชี 3) การเลือกอัตราภาษีท่ีต่ำกวา
กลาวคืออัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดรอยละ 35 ในขณะท่ีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล SME 
กำไรสุทธิไมเกิน 300,000 ไดรับการยกเวนภาษี กำไรสุทธิ 300,000-3,000,000 บาท อัตราภาษีรอย
ละ 15 กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีรอยละ 20 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีอากร ยอมคิดถึงผลไดผลเสียเปนอยางดีแลวจึงตัดสินใจแตกหนวยภาษีวิธีนี้ กลาวคือผูมี
หนาท่ีเสียภาษีจะตองคำนวณวาการตั้งนิติบุคคล SME ตองประหยัดภาษีไดมากกวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดตั้งนิติบุคคล 
 สมมติฐานท่ี 9 การเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย โดยไมนำมารวม
คำนวณกับเงินไดอ่ืนตอนสิ้นป รอยละ 62.00 ไมมีการเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายรอยละ 38.00 
และการเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจาก
โดยปกติผูมีเงินไดจะตองนำเงินไดพึงประเมินทุกประเภทมารวมกันเพ่ือเสียภาษีสิ้นป หลังจากนั้นจึง
คอยนำภาษีหัก ณ ท่ีจาย มาหักออกเหลือเทาใดเปนเงินท่ีตองชำระเพ่ิมหรือขอคืนภาษีแลวท่ีกรณีมี
เงินไดไมก่ีรายการท่ีกฎหมายเปดชองใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีเลือกวิธีเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย              
หรือนำมารวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณภาษีสิ้นปก็ได และหากผูมีหนาท่ีเสียภาษีพิจารณาวาการนำมา
รวมคำนวณกับเงินไดอ่ืนตอนสิ้นปแลวเสียภาษีมากกวาก็จะตัดสินใจเลือกวิธีเสียภาษีตามถูกหัก            
ณ ท่ีจายไว อันแสดงถึงความรูความเขาใจในในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในประเด็นท่ีสี่ 
การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา การเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจึงมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคลธรรมดา 

 สมมติฐานท่ี 10 สถานท่ียื่นแบบรายการเพ่ือชำระภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษี ยื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปทางอินเทอรเน็ตรอยละ
67.80 (ตารางท่ี 4-10) และสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความ
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เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01จึงสอดคลองกับ
สมมิฐานท่ีตั้งไว โดยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปทางอินเทอรเน็ตมีความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ียื่นแบบรายการ
ชำระภาษีทางสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
ระดับต่ำ เนื่องจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีชำระภาษีสิ้นปทางอินเตอรเน็ตเปนผูท่ีใช
สื่อออนไลนได ยอมมีความสามารถแสวงหาความรูใหม ๆ ไดงายและรวดเร็วกวาผูท่ีใชสื่อออนไลนไม
เปนหรือไมคลองเนื่องจากการแสวงหาความรูในปจจุบัน และการนำเสนอขอมูลขาวสารของสวน
ราชการ รวมท้ังกรมสรรพากร จะนำเสนอผานทางระบบออนไลนเปนสวนใหญจึงทำใหมีความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูง อันสอดคลองกับงานวิจัยของฟาริณฑ
ฟาฏิษฐกุล (2562) ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชงานระบบยื่นแบบแสดงรายการ               
และชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแกการรับรูวามีประโยชน ดาน
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง รองลงมาคือประหยัดเวลา อันเปนการรับรูประโยชนในมิติของ
การเงินสวนบุคคล เชนเดียวกันกับการมีความรูความเขาใจการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา          
ท่ีเปนความรูอันเปนประโยชนในมิติของการเงินสวนบุคคลเชนกัน 

 สมมติฐานท่ี 11 ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปมีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 ผลการวิจัยพบวาระยะเวลาชำระภาษีสิ้นป 2562 มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจใน
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว โดยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีชำระภาษีสิ้นปภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับสูงเนื่องจากใน ปภาษี 2562 รัฐบาลไดมีมาตรการ
ชวยเหลือประชาชน เนื่องจากการระบาดของ ไวรัส โควิด 19 ในสวนของกรมสรรพากรไดขยาย
ระยะเวลาการชำระภาษีจากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563             
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 แสดงวาติดตามขอมูลขาวสารอยางดียอมมี
ความรูความเขาใจและใชประโยชนในเง่ือนเวลาชะลอการชำระภาษีไดถูกตอง 

 การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการทางการเงินสวนบุคคล    
ท่ีมีความสำคัญในการเสียภาษีอยางถูกตองตามกฎหมายและประหยัด ในขณะเดียวกันยังเปนการ
สงเสริมการออม การลงทุนระยะยาว ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีแนวทางการวางแผน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 4 แนวทางไดแก (1) การทำใหเงินไดพึงประเมินลดลง โดยการแตกหนวย
ภาษี และไมนำเงินไดจากตางประเทศเขามาในปเดียวกับปท่ีมีเงินได  (2) ใชจายในการคำนวณภาษี 
ดวยการเลือกหักคาใชจายเปนการเหมาจาย หรือหักตามความจำเปนและสมควร สำหรับเงินไดพึง
ประเมินบางประเภทท่ีกฎหมายเปดชองไว ตลอดจนการพิจารณาตัดสินใจทำสัญญาทางธุรกิจบาง
ประเภทท่ีมีผลตอหลักเกณฑการหักคาใชจาย 3) การเพ่ิมคาลดหยอน และ (4) การเลือกเสียภาษีใน
อัตราท่ีต่ำกวา สำหรับเงินไดพึงประเมินบางประเภทท่ีกฎหมายเปดชองใหเลือกเสียภาษีตามท่ีหักไว 
ณ ท่ีจาย หรือนำไปรวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณภาษีสิ้นปก็ได ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงิน
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ไดบุคคลธรรมดามีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานการเพ่ิมคาลดหยอน
ในระดับต่ำสุด และยังพบวา ผลการวิจัยพบวาผูท่ีมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในระดับสูงไดแกผูประกอบวิชาชีพอิสระ ผูมีเงินไดพึงประเมินหลายประเภท และไดรับการ
อบรมดานภาษีอากรจากหนวยงานตนสังกัด หรือมีสำนักงานบัญชีใหคำแนะนำ บุคคลเหลานี้จึงมีวิธี
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นป คือ (1) การใชแบบรายการชำระภาษีสิ้นป (2) การคำนวณภาษีสิ้น
ป (3) การใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจ (4) การเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย (5) สถานท่ียื่น
แบบรายการชำระภาษีสิ้นป และ (6) ระยะเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป เปนไปตามหลักการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีประหยัดในการดำเนินการและเสียภาษีจำนวนลดลงอันถูกตอง
ตามกฎหมาย ตลอดจนมีการสะสมเงินออมระยะยาว มีการปองกันความเสี่ยงในชีวิต 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีมีอาชีพเจาของกิจการประเภทคาขาย และใหบริการ 
ขนาดเล็ก อาจมีลูกจาง 1-2 คน หรือเจาของกิจการเปนผูดำเนินการเองโดยไมมีลูกจางและเสียภาษี
สิ้นปโดยเจาพนักงานทำให มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำ 
จึงไมมีการวางแผนภาษีอยางเปนระบบ ท้ังท่ีเจาของกิจการเหลานี้มีรายไดสูง มีศักยภาพในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยการออม การลงทุนระยะยาว เพ่ือการมีอิสรภาพทางการเงินใน
วัยเกษียณ จึงตองมีการวางแผนตลอดจนลงมือปฏิบัติในขณะท่ียังอยูในวัยทำงาน เนื่องจากประเทศ
ไทยกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) แตในปจจุบันผู มีเงินออมเพ่ือวัยเกษียณมีเพียง                   
รอยละ14 เทานั้น  
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บทท่ี 5 

                               บทสรุป และขอเสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่อง การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี  
มีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาวิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี             
2) เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีใน
จังหวัดอุดรธานี 3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

 ผลการวิจัยพบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุดรธานี มีการยื่นแบบ
รายการชำระภาษีสิ้นปโดยใช ภ.ง.ด.91 รอยละ 47.00 ภ.ง.ด.90 รอยละ 28.80 ใหเจาพนักงานทำให
รอยละ 24.20 มีการคำนวณภาษีโดยแยกคำนวณระหวางสามี-ภรรยารอยละ 79.87 มีการจัดตั้งนิติ
บุคคลเพ่ือแตกหนวยภาษีรอยละ 7.25 ใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจสูงสุดคือทำประกันชีวิต
รอยละ 29.07 รองลงมาไดแกสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสวนท่ีเกินรอยละ 3 ของเงินเดือน 
บริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ รอยละ 16.74 และ 16.45 ตามลำดับเลือกเสียภาษีตามถูกหัก              
ณ ท่ีจาย รอยละ 62 ไมมีการเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายรอยละ 38.00 เงินไดพึงประเมินท่ีเลือกเสีย
ภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจาย เปนดอกเบี้ยเงินฝาก/ดอกเบี้ยหุนกู รอยละ 70.93 เงินปนผลรอยละ 20.26 

 ยื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปทางอินเทอรเน็ตรอยละ 67.81 ยื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้น
ปท่ี สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีรอยละ 32.19 มีการชำระภาษีสิ้นปภายในเดือนมีนาคม 2563 รอยละ
52.75 ชำระภาษีภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 รอยละ 40.50 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง เปนผูมีความรูความเขาใจในระดับต่ำรอยละ 27.25 มีความรูความเขาใจในระดับ
ปานกลางรอยละ 47.25 และมีความรูความเขาใจในระดับสูงรอยละ 25.50 โดยมีความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 4 ดาน เรียงลำดับจากระดับสูงไปต่ำดังนี้ 1) การทำใหเงินได
พึงประเมินลดลง 2) การเพ่ิมคาใชจาย 3) การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา 4) การเพ่ิมคาลดหยอน  
และเม่ือพิจารณาขอคำถามรายขอพบวา คำถามท่ีกลุมตัวอยางไมถึงรอยละ 50 จำนวน 6 ขอคำถาม
ไดแก ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานการเพ่ิมคาใชจาย 2 ขอคำถาม 
ไดแกคำถามขอ 7 “เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมาจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
หักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000 บาทตอป มีผูตอบถูกรอยละ 45.60 คำถามขอท่ี 10 
“เงินไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2)-(8) เลือกหักคาใชจายเปนเหมาจายหรือหักคาใชจายตาม
ความจำเปนและสมควรได มีผูตอบถูกรอยละ 34.00  

        ความรูความเขาใจในการเพ่ิมคาลดหยอน จำนวน 3 ขอคำถาม ไดแกคำถามขอ 12 “คาฝาก
ครรภจะนำมาหักลดหยอนภาษีไดตอเม่ือเด็กในครรภตองคลอดและมีชีวิตอยู มีผูตอบถูกรอยละ 
37.70 คำถามขอ13 “เบี้ยประกันชีวิตท่ีนำมาใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดตองเปนไปตามท่ีจายจริง 
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แตปละไมเกิน 500,000 บาท  มีผูตอบถูกรอยละ 48.00 คำถามขอ 14”สิทธิประโยชนทางภาษีของผู
ซ้ือกองทุน LTF 0t.=ภาษีสิ้นป 2562 เปนปสุดทาย 

       ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแกปจจัยคูณลักษณะสวนบุคคลคือ เพศ การศึกษา  สถานภาพ
สมรส อาชีพ ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากร  และปจจัยดานวิธีเสียภาษีคือ                 
แบบรายการชำระภาษีสิ้นป การใชสิทธิหักลดหยอนตามความสมัครใจ การคำนวณภาษีสิ้นป                  
การเสียภาษีตามถูกหัก ณ ท่ีจายสถานท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นป และระยะเวลายื่นแบบชำระ
ภาษีสิ้นป 

1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.1 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 ผลการวิจัยพบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และมีผูมีหนาท่ีเสียภาษีถึงรอยละ 24.20 เสียภาษีโดยใหเจา
พนักงานทำให 

 และผลการวิจัยยังพบวาความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับ
ต่ำสุดคือการวางแผนภาษีในดานการเพ่ิมคาลดหยอนท่ีมีการเขียนไวใหนำไปลดหยอนไดโดยตรง                
กับกฎหมายเขียนไววาเปนเงินได ท่ีไดรับยกเวนแตมีผลในทางปฏิบัติเหมือนกับการลดหยอน                 
ท้ังนี้เนื่องจากเทคนิคในการออกกฎหมาย กลาวคือการหักลดหยอนเปนไปตามมาตรา 47 แหง
ประมวลรัษฎากรอันเปนกฎหมายท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติ การแกไขเปลี่ยนแปลงตองใชเวลา ดังนั้น
การใหสิทธิประโยชนทางภาษีรายการใดท่ีตองการความรวดเร็วจึงไปเขียนไวในกฎหมายท่ีออกโดย
ฝายบริหาร ไดแก พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากรใหยกเวนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา แตไดรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับการหักลดหยอน ซ่ึงการยกเวนภาษีเงินได
โดยท่ัวไปคือไมตองนำเงินไดนั้นมาคำนวณภาษี แตในบางกรณีมีเงินไดท่ีไดรับยกเวนในทางปฏิบัติตอง
นำไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินกอนหักคาใชจาย เชนเงินท่ีขาราชการจายสะสมเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพตามท่ีจายจริงปละไมเกิน 500,000 บาท เงินท่ีลูกจางจายสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสวนท่ี
เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 490,000 บาท ในปภาษี ฯลฯ บางกรณี นำไปหักออกจากเงินไดพึง
ประเมินหลังจากหักคาใชจายแลวจึงมีสภาพเหมือนกับการหัดลดหยอนทุกประการ เชน เงินท่ีจายเขา
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ยกเวนไดรอยละ 30 ของเงินไดแตเม่ือรวมกับกองทุนอ่ืนท่ีมี
ลักษณะเดียวกันแลวตองไมเกินปละ 500,000 บาท กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ยกเวนรอยละ 30 
ของเงินได ไมเกิน 200,000 บาท ฯลฯดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายธุรกิจ  
และการภาษีอากร ราย ตลอดจนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของ ควรเนนประเด็นเหลานี้เปน
พิเศษ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหติดตัวผูเรียน สามารถติดตามขอมูลขาวสารในเรื่องดังกลาวไดใน
อนาคตหลังสำเร็จการศึกษา  เนื่องจากคาลดหยอน และเงินไดท่ีไดรับการยกเวนจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลาท่ีเปลี่ยนผาน แตความรูความเขาใจท่ีติดตัวผูเรียนจะทำใหเขาประยุกตใชไดเม่ือถึงเวลา 
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ท้ังนี้การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในดานการเพ่ิมคาลดหยอนสวนใหญจะเนนเรื่องการออม                
ท่ีมีความสำคัญตอความม่ังค่ังของบุคคลและครอบครัว ตลอดจนเปนการสะสมทุนใหประเทศชาติ    
เม่ือเงินออมของคนในชาติมากพอ ประเทศสามารถนำเงินออมไปใชไดอยางตอเนื่อง การพัฒนา
เศรษฐกิจโดยใชฐานเงินทุนจากเงินออมของคนในชาติเปนหลัก จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหมี
เสถียรภาพในระยะยาว 

 อนึ่งการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความสำคัญกับผูมีหนาท่ีเสียภาษีทุกสาขาอาชีพ
จึงควรจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับนักศึกษาทุกสาขาวิชามิใชเฉพาะ
นักศึกษาท่ีเรียนสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชีเทานั้น 

 1.2 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 

      1.2.1 ผลการวิจัย พบวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุดรธานีมี
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลางโดยมีความรูความ
เขาใจในดานการเพ่ิมคาลดหยอนอยูในระดับต่ำสุด และพบวามีขอคำถามจำนวน 3ขอจากท้ังหมด             
5 ขอท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีตอบถูกไมถึงรอยละ 50 ไดแกคำถามขอท่ี 12”คาฝากครรภจะนำมาหัก
ลดหยอนภาษีไดตอเม่ือเด็กในครรภตองคลอดและมีชีวิตรอด.”มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 37.70 คำถาม
ขอ 13” เบี้ยประกันชีวิตท่ีนำมาใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดตองเปนไปตามท่ีจายจริง แตปละไมเกิน 
500,000 บาท มีผูตอบถูกรอยละ 48.00 คำถามขอ 14 “สิทธิประโยชนทางภาษีของผูซ้ือกองทุน 
RMFจะตองถือกองทุนไวจนอายุครบ 60 ป มีผูตอบถูกรอยละ 47.00  จะเห็นวาการหักลดหยอนคา
ฝากครรภซ่ึงเปนขอกฎหมายใหมท่ีนำมาใชสำหรับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมในปภาษี 2561                   
มีผูตอบถูกนอยท่ีสุด อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง กรมสรรพากรจึงควรทำการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร  ประชาสัมพันธผานชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหผูมี
หนาท่ีเสียภาษีไดเขาใจขอกฎหมายท่ีออกใหมอยางถูกตอง และครอบคลุมผูมีหนาท่ีเสียภาษีทุกสาขา
อาชีพ 

      1.2.2 ผลการวิจัยพบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ียื่นแบบรายการชำระสิ้นปเองไมเปน ตองให
เจาพนักงานทำใหถึงรอยละ 24.20 และพบวา อาชีพ แบบรายการชำระภาษีสิ้นป และชองทางการ
รับรูขอมูลขาวสารดานภาษีอากรมีความสัมพันธ กับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ ผูประกอบกิจการสวนตัวประเภทขาย
สินคาและใหบริการตาง ๆ มีความรูความเขาใจการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำ             
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ียื่นแบบรายการชำระภาษีสิ้นปโดยเจาพนักงานทำใหมีความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับต่ำ นอกจากนั้นผูมีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ในระดับสูงจะเปนผูท่ีไดรับขอมูลขาวสารดานภาษีอากรจากการอบรมจากสวน
ราชการหรือหนวยงานตนสังกัดดังนั้นมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
และมีหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาชุมชนอันเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเปนจำนวนมาก                 
ควรจัดทำหลักสูตรระยะสั้นการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับผู ท่ีสนใจโดยเนนไปท่ี
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กลุมเปาหมายผูประกอบกิจการสวนตัว ประเภทรานขายสินคาและใหบริการ ผูท่ียื่นแบบรายการ
ชำระภาษีสิ้นปดวยวิธีใหเจาพนักงานทำให เปนพิเศษ 

 1.3 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 การวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการเงินสวนบุคคลมุงเนนการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนหลักจึงไมครอบคลุมการเงินสวนบุคคลทุกมิติ จึงควรวิจัยเพ่ือสงเสริมใหเกิดความรูความ
เขาใจและมีทักษะทางการเงินสวนบุคคลใหครอบคลุมทุกมิต ิ
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ือง การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของผูมีหนาที่เสียภาษีในจังหวดัอุดรธานี 

คำช้ีแจง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจ

ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อันเปนประโยชนแกผูมีหนาท่ีเสียภาษี ชำระภาษีไดอยาง

ถูกตองและประหยัด  จึงขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง เพ่ือความ

สมบูรณของผลการวิจัย  คำตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ และนำเสนอในภาพรวมเทานั้น           

จึงไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทานท้ังสิ้น  

แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคล 

ตอนท่ี 2 วิธีการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ตอนท่ี 3 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ีเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามเพ่ือความ

สมบูรณของการวิจัยในครั้งนี้ หากทานตองการผลการวิจัยโปรดระบุสถานท่ีติดตอกลับ ดังนี้ 

1 Email…………………………………………………………..… 2 หมายเลขโทรศัพท………………………………… 

                                                                            

 

 

 

                                                                                        (นายโชคชัย  เดชรอด) 

                                                                                                  ผูวิจัย 

 

 

 

 

เลขท่ี……………………….. 
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ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคล 

คำช้ีแจง  โปรดใสเครื่องหมาย  √ ลงใน       หรือเติมคำในชองวางตามความจริง 

1   เพศ 

 1          ชาย                

 2          หญิง 

2   อายุ ……………………………….ป 

3   การศึกษา 

1  มัธยมศึกษา        

2  อาชีวะศึกษา   

3  ปริญญาตรี         

4  สูงกวาปริญญาตรี 

4   สถานภาพสมรส 

1  โสด        

2  สมรส   

3  หมาย/หยาราง 

4   แยกกันอยู 

5   อาชีพ 

1  รับราชการ    

2  รัฐวิสาหกิจ   

3  ลูกจางบริษัท     

4  วิชาชีพอิสระ   

5  ประกอบกิจการ สวนตัว 

6  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………………………  
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6. ทานไดรับขอมูลขาวสารดานภาษีอากรท่ีเปนประโยชนสูงสุดจากชองทางใด 

1  โทรทัศน    

2  อบรมจากสวนราชการหรือตนสังกัด 

3  แผนพับ หรือเอกสารแนะนำของกรมสรรพากร   

4  อ่ืนๆ (ระบุ) 

ตอนท่ี 2 วิธีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

คำช้ีแจง  โปรดใสเครื่องหมาย  √  ลงใน        ตามความจริงเก่ียวกับตัวทานสำหรับวิธีการเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2562 

1 ทานมีเงินไดพึงประเมินประเภทใด (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

1  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 (คาจาง เงินเดือน โบนัส ฯลฯ) 

2  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 (คานายหนา คาธรรมเนียม ฯลฯ) 

3  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 3 (คาลิขสิทธิ์ ฯลฯ) 

4  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 4 (ดอกเบี้ย เงินปนผล ฯลฯ) 

5  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 5 (การใหเชาทรัพยสิน) 

6  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 6 (ประกอบวิชาชีพอิสระ) 

7  เงินไดพึงประเมินประเภทที 7 (รับเหมาท่ีตองจัดหาสัมภาระในสวนท่ีสำคัญ) 

8  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี8 (การธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม ฯลฯ) 

2 แบบรายการท่ีใชยื่นชำระภาษีป 2562 (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)  

1  ภ.ง.ด. 93   

2  ภ.ง.ด. 94 

3     ภ.ง.ด. 91 

4     ภ.ง.ด. 90 

5  เจาพนักงานทำให 

 ( ถาเลือกตัวเลือก 5 ใหขามไปตอบขอ 8 เปนตนไป ) 
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3 การคำนวณภาษีสิ้นป (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)  

1  แยกคำนวณระหวางสามี – ภรรยา 

2  นำเงินไดของสามีและภรรยามารวมกันแลวคำนวณ 

3  สามีหรือภรรยาไมมีเงินได/โสด 

4  จัดตั้งนิติบุคคล SME เพ่ือแยกหนวยภาษี  

4  ทานใชสิทธิหักลดหยอนรายการใดบาง (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

1  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกินรอยละ 3 ของเงินเดือน 

2  กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เกินรอยละ3 ของเงินเดือน 

3  เบี้ยประกันชีวิต รูปแบบตาง ๆ ตามกฎหมายกำหนด  

4  ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย 

5  กองทุน RMF 

6  กองทุน LTF 

7  กองทุนเงินออมแหงชาติ (กอช.) 

8  บริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะตางๆ 

9  บานหลังแรก 

5 เงินไดรายการใดบางท่ีทานเลือก เสียภาษีโดยการถูกหัก ณ ท่ีจาย 

1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรือดอกเบี้ยหุนกู 

2  เงินปนผลหรือสวนแบงกำไรจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

3  การรับมรดก  

4  รับการใหโดยเสนหา 

5  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………… 

6 สถานท่ียื่นแบบรายการเพ่ือเสียภาษี ปภาษี 2562 

1  สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี/สำนักงานสรรพกรพ้ืนท่ีสาขา 

2  ยื่นทางอินเทอรเน็ต 

3  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………….  
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7 ระยะเวลาในการยื่นแบบรายการปภาษี 2562 

1  ภายในมีนาคม 2563 

2  ภายในสิงหาคม 2563 

3  หลังสิงหาคม 2563 
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ตอนท่ี 3 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

คำช้ีแจง  โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงใน       ตามความรูความเขาใจของทานในแตละขอความ 

ขอความ ใช ไมใช 
1 การทำใหเงินไดพึงประเมินท่ีใชในการคำนวณภาษีลดลง 
    1.1  เงินไดทุกประเภท สามีภรรยาแยกคำนวณตางหากจากกันได   
    1.2  การแยกหนวยภาษีโดยตั้งนิติบุคคล เอส เอ็ม อี ทำใหเสียภาษีสูงสุดคือ
รอยละ 30 ของกำไรสุทธิ 

  

    1.3  คนไทยมีเงินไดจากตางประเทศไมตองเสียภาษีใหกับประเทศไทยทุกกรณี   
    1.4 เงินไดจาก ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ของบุตรผูเยาว  ถือเปนเงินได
ของบิดา 

  

    1.5 เงินไดสุทธิ หมายถึง เงินไดพึงประเมิน หักคาใชจาย หักคาลดหยอน  
ตางๆแลว 

  

2 การเพ่ิมคาใชจาย 
   2.1  บุคคลธรรมดาไดรับเงินเดือน และคานายหนาตองนำมารวมกันแลวหัก
คาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000 บาทตอป 

  

    2.2  เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมาจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจาก
เครื่องหักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 100,000บาทตอป 

  

    2.3 เงินไดพึงประเมินท่ีถือวาเปนเงินไดจากวิชาชีพอิสระ  ไดแก การประกอบ
โรคศิลป  วิศวกรรม  กฎหมาย  บัญชี  และประณีตศิลป 

  

    2.4  เงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปนผลจากหางหุนสวนนิติบุคคลหัก
คาใชจายไมได 

  

    2.5  เงินไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2)-(8) เลือกหักคาใชจายเปนการ
เหมาจายหรือหักคาใชจายตามความจำเปนและสมควรก็ได 

  

3 การเพ่ิมคาลดหยอน 
   3.1  บุตรคนท่ี 2  เปนตนไป ท่ีเกิดตั้งแต พ.ศ. 2561เปนตนไปหักลดหยอนได
คนละ 60,000 บาทตอคนตอป 

  

   3.2  คาฝากครรภจะนำมาหักลดหยอนภาษีไดตอเม่ือเด็กในครรภตองคลอดและ
มีชีวิตรอด 

  

   3.3  เบี้ยประกันชีวิตท่ีนำมาใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดตองเปนไปตามท่ีจาย
จริง แตปละไมเกิน 500,000บาท 

  

   3.4  สิทธิประโยชนทางภาษีของผูซ้ือกองทุน RMF จะตองถือไว  จนอายุครบ 
60 ป 

  

   3.5  สิทธิประโยชนทางภาษีของผูซ้ือกองทุน LTF ใชไดในปภาษี 2562      เปน
ปสุดทาย 
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4  การเลือกเสียภาษีในอัตราท่ีต่ำกวา 
   4.1  เงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก เลือกเสียภาษีตามท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย  โดย
ไมตองนำมาคำนวณภาษีสิ้นปก็ได 

  

   4.2  เงินไดคานายหนาเลือกเสียภาษีตามท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายโดยไมตองนำมา
คำนวณภาษีสิ้นปก็ได 

  

   4.3  เงินปนผลจากบริษัทจำกัดถูกหักภาษี ณ ท่ีจายรอยละ 10 โดยไมตองนำมา
รวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือคำนวณภาษีสิ้นปก็ได 

  

   4.4  เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี  1 และ 2 ท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะ
เหตุออกจากงาน  เลือกเสียภาษีตามวิธีถูกหัก  ณ ท่ีจายก็ได 

  

   4.5  อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2562 สูงสุดคือรอยละ 30 ของ
เงินไดสุทธิ 
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ภาคหนวก ข 

(แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

IOC) 
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ผลการวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามมีคาเฉล่ียของดัชนีความสอดคลอง  

(IOC)  เทากับ  0.87  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

วัตถุประสงค 

 

ความเห็นผูเช่ียวชาญ คะแ

นน

รวม 

IOC 

1 2 3 4 5 

 ตอนที่ 2 

1. ทานมีเงินไดพึงประเมินประเภทใด 1 1 1 1 1 5 1 

2. แบบรายการที่ย่ืนชำระภาษีป 2562 1 1 1 1 1 5 1 

3. การคำนวณภาษีส้ินป 1 1 1 1 1 5 1 

4. การใชสิทธิหักลดหยอนตามความ

สมัครใจ 

0 1 1 1 1 4 0.8 

5. การเลือกเสียภาษีตามถูกหัก ณ ที่จาย -1 1 1 1 1 3 0.6 

6. สถานที่ย่ืนแบบรายการเพื่อเสียภาษี ป

ภาษี  2562 

1 1 1 1 1 5 1 

7. ระยะเวลาในการย่ืนแบบรายการปภาษี  

2562 

1 -1 1 1 1 3 0.6 

ตอนที่ 3 

1.การทำใหเงินไดพึงประเมินที่ใชในการคำนวณภาษีลดลง 

1.1.  เงินไดทุกประเภท  สามีภรรยาแยก

คำนวณตางหากจากกันได 

1 1 1 1 

 

1 5 1 
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1.2  การแยกหนวยภาษีโดยตั้งนิติบุคคล  

SME  ทำใหเสียภาษีสูงสุดคือรอยละ 30 

ของกำไรสุทธิ 

1 1 1 1 1 5 1 

 1.3 คนไทยมีเงินไดจากตางประเทศไม

ตองเสียภาษีใหกับประเทศไทยทุกกรณี 

1 -1 1 1 1 3 0.6 

1.4  เงินไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก  ดอกเบ้ีย

หุนกู  ของบุตรผูเยาวถือเปนเงินไดของ

บิดา   

 

1 1 1 1 1 5 1 

1.5  เงินไดสุทธิ  คือเงินไดพึงประเมินหัก

คาใชจายและหักลดหยอน 

1 1 1 1 1 5 1 

    2.การเพ่ิมคาใชจาย 

2.1บุคคลธรรมดาไดรับเงินเดือน และคา

นายหนาตองนำมารวมกันแลวหัก

คาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 

100,000 บาทตอป 

1 1 1 1 1 5 1 

 2.2  เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมา

จัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจาก

เคร่ืองมือหักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไม

เกิน 100,000บาทตอป 

1 0 1 1 1 4 0.8 

  2.3  เงินไดพึงประเมินที่ถือวาเปนเงินได

จากวิชาชีพอิสระ  ไดแก  การประกอบ

โรคศีลป  วิศวกรรม  กฎหมาย  บัญชี  

และประณีตศีลป 

1 1 0 1 1 4 0.8 
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2.4  เงินไดจากดอกเบ้ียเงินฝากและเงิน

ปนผลจากหางหุนสวนนิติบุคคลหัก

คาใชจายไมได 

1 1 1 1 1 5 1 

2.5  เงินไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 

40(2)-(8) เลือกหักคาใชจายเปนการเหมา

จายหรือหักคาใชจายตามความจำเปน

และสมควรก็ได 

1 1 1 1 1 5 1 

3.การเพ่ิมคาลดหยอน 

3.1  บุตรคนที่ 2  เปนตนไป ที่เกิดตั้งแต 

พ.ศ. 2561เปนตนไปหักลดหยอนไดคน

ละ 60,000 บาทตอคนตอป 

1 1 1 1 1 5 1 

3.2  คาฝากครรภจะนำมาหักลดหยอน

ภาษีไดตอเมื่อเด็กในครรภตองคลอดและ

มีชีวิตรอด 

1 -1 1 1 1 3 0.6 

3.3  เบ้ียประกันชีวิตที่นำมาใชสิทธิ

ประโยชนทางภาษีไดตองเปนไปตามที่

จายจริง แตปละไมเกิน 500,000บาท 

1 1 1 0 1 4 0.8 

3.4  สิทธิประโยชนทางภาษีของผูซื้อ

กองทุน RMF จะตองถือไว  จนอายุครบ 

60 ป 

1 1 1 1 0 4 0.8 

3.5  สิทธิประโยชนทางภาษีของผูซื้อ

กองทุน LTF ใชไดในปภาษี 2562      

เปนปสุดทาย 

 

1 1 1 1 1 5 1 
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  4.การเลือกเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกวา 

4.1  เงินไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก เลือกเสีย

ภาษีตามที่ถูกหักภาษี ณ ที่จาย  โดยไม

ตองนำมาคำนวณภาษีส้ินปก็ได 

1 1 0 1 1 4 0.8 

4.2  เงินไดคานายหนาเลือกเสียภาษี

ตามที่ถูกหัก ณ ที่จายโดยไมตองนำมา

คำนวณภาษีส้ินปก็ได 

1 0 1 1 1 4 0.8 

4.3  เงินปนผลจากบริษัทจำกัดถูกหัก

ภาษี ณ ที่จายรอยละ 10 โดยไมตอง

นำมารวมกับเงินไดอื่นเพื่อคำนวณภาษี

ส้ินปก็ได 

1 0 1 1 1 4 0.8 

 

4.4  เงินไดพึงประเมินประเภทที่  1 และ 

2 ที่นายจางจายใหคร้ังเดียวเพราะเหตุ

ออกจากงาน  เลือกเสียภาษีตามวิธีถูกหัก  

ณ ที่จายก็ได 

1 0 1 1 1 4 0.8 

4.5  อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในป

ภาษี 2562 สูงสุดคือรอยละ 30 ของเงิน

ไดสุทธิ 

1 1 1 0 1 1 0.8 

รวมทุกขอคำถาม  0.87 
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ภาคผนวก ค 

(แบบประเมินของผูทรงคุณวุฒ)ิ 
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ภาคผนวก ง 

(รายนามผูทรงคุณวุฒิ) 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

1. นายรังสรรค หลวงเมือง นิติกรชำนาญการพิเศษกองกฎหมาย กรมสรรพากร 

2. นายสมเกียรติ  ไพศาล กรรมการผูมีอำนาจ บริษัทไพศาลการบัญชี จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

3. รศ.ดร.เจริญ จันทะวงศ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 

4. รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 

5. ผศ. จินตนา ดวงแพง สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ภาคผนวก จ 

(รายนามผูใหสัมภาษณเชิงลึก และแนวทางการสัมภาษณ) 
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รายช่ือผูใหสัมภาษณเชิงลึก 

ชื่อ-สกุล อาชีพ ท่ีอยู 

 นายทองปน ศรีเมือง ขายสินคาอุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลน้ำโสม อ. น้ำโสม 

จ. อุดรธาน ี

 นางพูนทรัพย สุดตะพรม รานขายเครื่องใชไฟฟาและเครื่อง

หนัง 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อ. น้ำโสม 

จ. อุดรธาน ี

 นายรังสรรค ภายศรี พนักงานบริษัท บริษัทไทยประกันชีวิต ถ. เลี่ยง

เมือง อ. เมือง จ. อุดรธาน ี

 นายเอกรินทร  สิทธิโชติ รับราชการและมีหอพัก 337 หมู 8 ต. เพ็ญ อ. เพ็ญ จ.

อุดรธาน ี

 นายยิ่งศักดิ์ สิงหหัดชัย ทนายความ สำนักงาน วาย เอ็ส โปรเฟสชั่น

นอน ถ. เลี่ยงเมือง หมูบานสิน

ชัยธานี อ. เมือง จ. อุดรธาน ี

 นายชัยกร เทศเรียน ขาราชการคร ู บานพักครูโรงเรียนอุดรพิทยานุ

กูล อ. เมือง จ.สมุทรสาคร 

 นายสุวิทย มิตรศรี รับจางซอมมอเตอรไซด รานเฟรชมอรเตอร เลขท่ี 37/18 

ถ .ป ระช า อุ ทิ ศ  อ .เมื อ ง  จ .

อุดรธาน ี

นายวีรศักดิ์ เยี่ยมจะบก เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ ธนาคาร

กรุงศรีอยุทธยา จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด 

(มหาชน) สาขาเซนทรัลพลาซา 

จังหวัดอุดรธาน ี

 นายรังสรรค หลวงเมือง นิ ติ ก ร ช ำ น า ญ ก า ร พิ เศ ษ 

กรมสรรพากร 

สำนั กงานสรรพากรภาค 10 

จังหวัดอุดรธาน ี

 นางสาวสุ วรรณา วงศ เพียร

ศึกษา 

รับราชการตำแหนงสรรพากร

อำเภอบานผือ 

สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา

บานผือ ต. บานผือ อ. บานผือ 

จ.อุดรธาน ี
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แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก 

1. แนะนำตัว บอกวัตถุประสงคการสัมภาษณ  

 1.1 ขอใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ไมมีผลไดเสียตอผูใหสัมภาษณแตอยางใด เพราะจะ

ไมอางอิงรายบุคคลวาใครใหสัมภาษณ  

 1.2 ขออนุญาตสัมภาษณและอัดเทป โดยไมนำเทปไปเผยแพรท่ีไหนนอกจากผูวิจัยนำมาเปด

ฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นท่ีไดจากการสัมภาษณ 

2. ประเด็นในการสัมภาษณผูมีหนาท่ีเสียภาษี 

2.1 วิธีเสียภาษีในปท่ีผานมาและปภาษี 2562 

 2.2 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 4 วิธี 

 2.3 ความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลขาวสารของกรมสรรพากร 

 2.4 ขอเสนอแนะกรมสรรพากรในการใหบริการประชาชน 

3. ประเด็นในการสัมภาษณบุคลากรกรมสรรพากร 

 3.1 แนวทางการจัดเก็บภาษีในแตละป 

 3.2 การเผยแพรความรูความเขาใจในการเสียภาษีใหกับประชาชน 
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ภาคผนวก ฉ 

(หนังสือขอความอนุเคราะห) 
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ประวัติผูเขียน 

ช่ือ     นายโชคชัย  เดชรอด 

ท่ีอยู   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

หนวยงานท่ีสังกัด    สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประวัติการศึกษา     ศศ.ม (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                          น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                          บธ.บ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตำแหนง               ผูชวยศาสตราจารย 

 

ประวัติการทำงาน   

                            2530-2531   เจาหนาท่ีตรวจสอบบัญชี โรงแรมปาลมบีช อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต  

                         2532-2539   นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยครูอุดรธานี  

                         2546-2548   ประธานสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏอุดรธานี 

                         2548-2556   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

        ปจจุบัน      ผูชวยศาตราจารยประจำสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการ จัด 

                                           การ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

งานเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน 

 1. หนังสือการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 2. ตำราการเงินและการธนาคาร 

 3. ตำราการเงินธุรกิจ 

 4. เอกสารคำสอนการจัดการสินเชื่อ 

 5. เอกสารคำสอนกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 6. เอกสารประกอบการสอนการภาษีอากรธุรกิจ 

งานวิจัย 

 1. ผูรวมวิจัยเรื่องความพรอมของผูประกอบการในการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

เผยแพรการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิจัยครั้งท่ี 9 หัวขอ “Social Innovation : 

นวัตกรรมเพ่ือสังคม” วัน ท่ี  22 กุมภาพันธ  2562 ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต  จั งหวัด

นครศรีธรรมราช 

 2.ผูรวมวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝก

อาชีพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เผยแพรการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมาครั้งท่ี 6 

122 
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ประจำป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย : โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” วันท่ี 30 มีนาคม 2562 

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

3. ผูรวมวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบ รายได รายจาย และภาระหนี้สิน เกษตรกรท่ีทำบัญชี

ครัวเรือนกับเกษตรกรท่ีไมทำบัญชีครัวเรือน เผยแพรการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต

วิจัยครั้งท่ี  8 “CREATIVE ECONOMY : เศรษฐกิจสรางสรรค” วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 4.งานวิจัยเรื่อง มูลคาปจจุบันสุทธิจากการเดินทางไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย 

ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีป 2548 เผยแพรวารสารวิจัยและพัฒนาวไลอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมป ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2549  
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาที่เสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี 

Personal Income Tax Planning of Taxpayers in Udonthani province 

 

 

 

 

 

 

โชคชัย เดชรอด 

 

 

 

สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

พ.ศ. 2563 
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