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บทคัดย่อ 

 การวิจัยแบบผสมผสานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ของประชาชนในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 2.เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบล กู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ 3.ศึกษาปัญหา และแนวทางการให้บริการวิชาการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีเงินได้ ใน 19 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน จำนวน 190 คน และการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพ
ค้าขาย กลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับปาน
กลาง จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 72.94 รองลงมา คือมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.18 และมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88  
  2. ผลการเปรียบเทยีบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนผู้มีเงินได้ ใน
ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.05  
  3. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพค้าขาย กลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม
อาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักใช้จ่าย การหักลดหย่อนเพื่อการ
ประกันชีวิต การหักลดหยอนสำหรับบุตร แหล่งข้อมูลทางกฎหมายภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา รวมทั้งการยื่นแบบเสียภาษี และไม่เคยเข้าฟังคำบรรยายหรือได้รับการอบรมทางด้านความรู้ทางภาษีอากร แนวทางใน
การให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแก่ประชาชนโดยตรง ควรลงพื้นที่ในการแนะนำการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่ประชาชนผู้มีเงินได ้
ในช่วงการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เดือน มกราคม ถึง มีนาคมของทุกปี และควรจัดให้มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีอากรที่ประชาชนควรรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้เรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันต่อไป 

คำสำคัญ ความรู้ความเข้าใจ, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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Abstract 
 This mixed research aimed to 1. study the level of knowledge and understanding for people, s 

Personal Income Tax of the People in  Ku Thong Sub District, Chiang Yuen District, Maha Sarakham 

Province. 2. Compare the level of knowledge and understanding about personal income tax of the people 

in Kuthong sub district, Chiang Yeun district, Maha Sarakarm province by age, education level, and career. 

3. Study the problems and process of the academic service about personal income tax by using a group 

of people who has income in 19 villages, 10 persons per each village total of 190 persons as a group 

example.  Using interview a group of merchants, officials, farmers, and province leaders total 30 persons 

by using questionnaire for collecting quantitative data and content analysis for analyzing qualitative data.  

 The research results: 

  1. There were 124 persons of the survey group (72.94%) understand about personal tax 

income at the average level. Next was the group who understand about personal tax income in a low 

level which was 36 persons (21.18%). The last was a group of persons who understand about personal tax 

income at the high level which was only 10 persons (5.88%). 

  2. The comparison of knowledge and understanding about personal income tax of the 

people in Ku Thong sub district, Chiang Yuen district, Maha Sarakham province found that the different of  

age, education level and career has a different statistical significantly at the level of 0.05. 

  3. The qualitative results from interview from 30 persons with different careers found that 

most of the people still lack of understand about personal income tax including the exemption of 

personal income tax, deductions allowed for the calculation of personal income tax, life insurance 

premium paid by taxpayer, child allowance, tax rates of the personal income tax and tax return. 

Guidelines for solving these problems the university should have the project seminar to make them know 

and understand the knowledge about laws personal tax income to other people for them to understand 

and can also use this knowledge for their lives. 

 

Keywords : Knowledge and Understanding, Personal Income Tax 

 
1. บทนำ 
 รัฐบาลมีหน้าที่หลัก คือการบริหารและพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในประเทศ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ทั้งนี้การ
พัฒนาประเทศต้องใช้เงินมหาศาล ซึ่งรายได้ของรัฐมากกว่า 
ร้อยละ 90 มาจากการจัดเก็บภาษจีากประชาชน ภาษีจึง
เป็นรายได้สาธารณะที่สำคัญที่ของรัฐ  ในทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับว่า “ภาษี” หมายถึง เงินที่รัฐใช้อำนาจมหาชนใน
การบังคับเก็บจากประชาชนเพื่อภาระสาธารณะ หรือเพื่อ

แทรกแซงในกิจการด้านอื่นๆของรัฐ โดยไม่มีผลตอบแทน
โดยตรงต่อผู้เสียภาษี จากนิยามดังกล่าวภาษีจึงมีผลทาง
กฎหมายท ี่สำค ัญ  ค ือ  การจ ัดเก ็บภาษ ีต ้องอย ู่ในหล ัก
ความชอบด้วยกฎหมายภาษี กล่าวคือ ภาษีต้องอยู่ภายใต้
หลักความยินยอมทางภาษี หรือหลักไม่มีภาษีโดยไม่มีผู้แทน 

(No taxation without representation) ซึ่งหมายถึง ใน
การจ ัดเก ็บภาษ ีจากประชาชน  ร ัฐจำเป ็นต ้องบ ัญญ ัต ิ
กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะผู้แทนของ
ประชาชนเพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกเก็บภาษี
จากประชาชน  (อ ้างถ ึงในรายงานว ิจ ัยฉบ ับสมบ ูรณ ์  
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โครงการวิจัยเรื่อง การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดย
องค์กรตุลาการในประเทศไทย: doi.nrct.go.th/ListDoi/ 
Download/2)  ท ั้งน ี้ร ัฐบาลซ ึ่งเป ็นผ ู้จ ัด เก ็บภาษ ี และ
ประชาชนผู้ม ีเงินได้ซึ่งเป็นผู้จ ่ายภาษี จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้ และต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ในระยะเวลาที่กำหนด 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเรียกเก็บจากผู้มีเงิน
ได้นั้น ถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ และ
ข้อม ูลเก ี่ยวก ับภาษ ีเง ินได ้บ ุคคลธรรมดาเป ็นข ้อม ูลท ี่ม ี
ประโยชน์ต่อภาครัฐในหลายแล่มุม เช่น เป็นสิ่งสะท้อนถึง
รายได้ภาคครัวเรือนโดยเฉพาะฐานเงินเดือนและฐานเงิน
ฝากที่ขยายตัวในแต่ละปี รวมทั้งเป็น สิ่งสะท้อนถึงความรู้
ความเข้าใจในการยื่นภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย (อ้าง
ถึงใน ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล และสุพรรณี พุทธรัตน์, 2559) ภาษี
เงนิได้บุคคลธรรมดานั้นมีฐานกว้างครอบคลุมประชาชนผู้
เงินได้ทั้งประเทศ เนื่องจากการจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา 
ซึ่งมีเงินได้ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการ
จัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า โดยกรมสรรพากรมีนโยบาย
กำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยวิธีใกล้ชิดและเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดเก็บภาษี ถึงแม้ว่ากรมสรรพากร
จะมีนโยบายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดามีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เช่น การจัดทำคู่มือแนะนําความรู้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและการยื่นแบบแสดงรายการให้กับผู้เสียภาษี การ
แนะน ําการเส ียภาษ ีเง ิน ได ้บ ุคคลธรรมดาผ ่านระบบ
อ ิน เตอร ์เน ็ตและเว ็บ ไซต ์ของกรมสรรพากร  การขอ
คำแนะนําและติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
บ ุคคลธรรมดากับเจ้าหน้าท ี่ของกรมสรรพากรผ่านทาง
โทรศัพท์ (ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Call Center 1161) 
เป ็นต้น แตย่ ังม ีประชาชนผู้เส ียภาษีอากรในท้องถิ่นอ ีก
จํานวนมากที่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งอาจ
เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกฎหมายภาษอีากรใน
แต่ละปี (อ้างอิง กรมสรรพากร http://www.rd.go.th)   

 ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และสร้างความรู้ส ึกที่ด ีในการเสียภาษีในทุกภาคส่วน ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร ผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษี 
หรือสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งม ีหน้าท ี่ในการให ้บริการ
วิชาการแก่สังคม จึงควรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการที่จะให้
ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเสียภาษีเงินได้บุคล
ธรรมดาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเปน็ธรรม ในขณะเดียวกัน
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกคนควรจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และมุ่งเน้นการบริการ
วิชาการ แก่ท้องถิ่นและสังคมตามนโยบายของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จึงทําการวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การ เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลกู่
ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปน็เขตบริการ
วิชาการของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และชุมชนแห่งนี้ได้มีการ
ร่วมทำกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2561 รวมเป็นเวลา 6 ปี กอร์ป
กับยังไม่เคยมีหน่วยงานใด ได้ลงศึกษาในพื้นที่น ี้มาก่อน 
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน และเป็นแนวทาง
สําหรับการใหบ้ริการวิชาการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประชาชนในตำบลกู่
ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
 2. เพ ื่อเปรียบเท ียบระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามตัวแปร
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
 3. เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการให้บริการ
วิชาการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษ ีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
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3. สมมติฐานการวิจัย  
 1. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แตกต่างกัน 
  2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
แตกต่างกัน 
 3. ประชาชนที่ม ีอาชีพแตกต่างกัน มีความรู้
ความเข ้าใจเก ี่ยวก ับการเส ียภาษ ีเง ินได ้บ ุคคลธรรมดา 
แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้กำหนดพื้นที่
การวิจ ัยไว ้เฉพาะพื้นท ี่ของตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 19 หมู่บ้าน 
 2. ขอบเขตด ้านประชากรกล ุ่มต ัวอย ่าง ค ือ 
ประชาชนผู้ม ีเง ินได้ ใน 19 หมู่บ ้าน หมู่บ ้านละ 10 คน 
จำนวน 190 คน ได้มาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง และการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพค้าขาย กลุ่มอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
รับจ้างทั่วไป และกลุ่มผู้นำชุมชน ใน 3 หมู่บ้าน จำนวน 30 
คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
 3. ตัวแปรในการวิจัย มีดังนี้ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ยอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

   3.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลกู่ทอง 
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
   3.2.2 ปัญหา และแนวทางการใหบ้ริการ
วิชาการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 4. ระยะเวลาในทำการวิจัย รวม 7 เดือน คือ 
เดือน พฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ทำให้ทราบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลกู่ทอง 
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 2. สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การให้ความรู้ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่ประชาชนผู้มี
เงินได้ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 3. ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้มีเงินได้ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 4. ได้แนวทางในการบริการวิชาการด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดาที่
ถูกต้องแก่ประชาชนของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย 

 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจ ัย เรื่อง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลกู่ทอง  
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
                                                     
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ 
1. อายุ 
2. ระดับการศึกษา 
3. อาชีพ 

ตัวแปรตาม 
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนผู้
ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
2. ปัญหา และแนวทางการให้บริการวิชาการด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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7. วิธีการดำเนินวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจ ัยใช้การเลือกแบบ
จำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ประชาชนผู้มี
เงินได้ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
จำนวน 19 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน เป็นจำนวน 190 คน  
  1.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพค้าขาย 
กลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 3 หมู่บ้าน 
เน ื่องจากเป็นหมู่บ ้านที่ครอบคลุมกลุ่มเป ้าหมาย ได้แก่ 
บ้านเมืองเพ็ง จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 
หมู่บ้านละ 10 คน และหมู่ที่ 1 บ้านกู่ทอง จำนวน 10 คน 
รวมจำนวน 30 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย  
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจเชิงปริมาณ 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ต อน ท ี่ 1  ข ้อ ม ูล ท ั่ว ไป ข อ งผ ู้ต อ บ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แบบ 2 
ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จำนวน 20 ข้อ 
  2.2 เค ร ื่อ งม ือ เช ิงค ุณ ภ าพ  เป ็น แ บ บ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการ
ใหบ้ริการวิชาการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ว ิจ ัยเก็บ
รวบรวมข ้อม ูลด ้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม 
จำนวน 190 ชุด และได ้ร ับกลับคืนมาจำนวน 170 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 89  
  3.2 การใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

ลงพ ื้นท ี่และทำการส ัมภาษณ ์แบบเจาะล ึก  (in-depth 
interview) โดยใช้แนวคำถามตามวัตถุประสงค์การวิจ ัย 
(กุหลาบ ปุริสาร, 2556 : 15) กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม
อาชีพค้าขาย กลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ
เกษตรกร กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มผู้นำชุมชน ใน 3 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองเพ็ง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 และหมู่
ที่ 15 หมู่บ้านละ 10 คน และ  หมู่ที่ 1 บ้านกู่ทอง จำนวน 
10 คน รวมจำนวน 30 คน เพื่อสรุปเกี่ยวกับปัญหา และ
แนวทางการให ้บร ิการว ิชาการด ้านความรู้ความเข ้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 4. การวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิต ิท ี่ใช ้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การว ิเค ราะห ์ข ้อ ม ูล เช ิงป ร ิม าณ 
(Quantitative Analysis) 
   4.1.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาตรวจสอบความถูกต้องทุกฉบับอีกครั้ง 
   4.1.2 นำแบบสอบถามมาดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ 
   4.1.3 นำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
   4.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และ หาค่าร้อยละ 
   4.1.5. วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
ตำบลกู่ทอง อำเภอเชยีงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการนับ
ความถ่ีของผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกต้อง 
   4.1.6. ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลความร ู้ความ
เข ้าใจเก ี่ยวก ับการเส ียภาษ ีเง ิน ได ้บ ุคคลธรรมดาของ
ป ระชาชน ในต ำบลก ู่ท อ ง  อำ เภ อ เช ีย งย ืน  จ ังห ว ัด
มหาสารคาม โดยนำค่าคะแนนที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้
ถูกต้องมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน 
   ค่าคะแนน 0-9 หมายถึง มีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับน้อย     
   ค่าคะแนน 10-14 หมายถึง มีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง  
   ค่าคะแนน 15-20 หมายถึง มีความรู้
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ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
  4 .2  การว ิเคราะห ์ข ้อม ูล เช ิงค ุณ ภาพ 
(Qualitative Data Analyzing) โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม
อาชีพค้าขาย กลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ
เกษตรกร กลุ่มอาชีพรับจ้างท ั่วไป และกลุ่มผ ู้นำช ุมชน 
จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองเพ็ง จำนวน 2 หมู่บ้าน 
คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 หมู่บ้านละ 10 คน และ หมู่ที่ 1 
บ้านกู่ทอง จำนวน 10 คน รวมจำนวน 30 คน เพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหา และแนวทางการใหบ้ริการวิชาการด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 
8. สรุปผลการวิจัย  
 1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ   
  1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 54.12 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
45.88 และมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55.90 
รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.92 
และมีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.18 ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ35.02 รองลงมามีการศึกษาระดับต่ำ
กว่าม ัธยมศ ึกษาตอนต้น คิดเป ็นร ้อยละ 27.39 และม ี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 25.48 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.49 
รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.09 และ
ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 13.50 
  1.2 ผลการวิจัยด้านระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   ระดับความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเสยี
ภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา พบว่ามีผ ู้ได ้คะแนนสูงสุด 15 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จำนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00  ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.18  และคะแนน 12 คะแนน เป็นคะแนนที่มี
ผ ู้ทำได้จำนวนมากที่ส ุด จำนวน 41 คน คิดเป ็นร้อยละ 
24.18  
  1 .3  จากการว ิเค ราะห ์ข ้อม ูลการตอบ
แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม แบบ 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จำนวน 20 
ข้อ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในข้อคำถามที่ประชาชนตอบถูกต้อง 
ลำดับที่ ข้อคำถามที่ตอบถูกต้อง จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พึงประเมินที่
ได้รับแล้วในระหว่างปีภาษีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม โดยยื่นภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดไป และสามารถยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเข้า website ของ
กรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th 

125 73.53 

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณจากยอดเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดเป็น
อัตราก้าวหน้า หรือเรียกว่าอัตราขั้นบันได 

117 68.82 

3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมา ได้แก่ บุคคล
ธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปี
ภาษ ีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

92 57.11 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในข้อคำถามที่ประชาชนตอบผิด 

ลำดับที่ ข้อคำถามที่ตอบผิด จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 ผู้มีเงินได้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนไม่สามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนแทนเลข

ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได ้โดยต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ 
112  65.88 

2 ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งเงินได้ในประเทศไทย จากหน้าที่งาน กิจการที่ทำ กิจการของ
นายจ้างในประเทศไทย ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย  มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงิน
ได้ตามท่ีประมวลรัษฎากรกำหนดไว้เสมอ ทั้งนี้ เฉพาะที่จ่ายกันในประเทศไทยเท่านั้น 

85 50.00 

3 ผู้ที่มีเงินได้ที่ไม่มีคู่สมรสมีเงินได้เกิดจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวในระหว่างปีภาษีนั้น 
120,000 บาท ไม่มีหน้าท่ีต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

76 44.70 

 
  2. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามตัว
แปรอาย ุระดับการศึกษา และอาชีพ   
   2.1 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความ
เข ้าใจเก ี่ยวก ับการเส ียภาษ ีเง ิน ได ้บ ุคคลธรรมดาของ
ป ระชาชน ในต ำบลก ู่ท อ ง  อำ เภ อ เช ีย งย ืน  จ ังห ว ัด
มหาสารคาม ตามตัวแปรอาย  ุพบว่า แตกต่างกันอยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 
31-40 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มากที่ส ุด รองลงมาคือ อายุมากกว่า 40 ปี และ ผู้ตอบ
แบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในอันดับที่ 3 
   2.2 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามตัว
แปรระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ม ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บ ุคคล
ธรรมดามากที่ส ุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาเอก และ 
ปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า
มัธยมต้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา อยู่ในอันดับท่ี 3  
   2.3 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามตัว

แปรอาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามากที่สุด รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย/อาชีพ
อิสระ และอาชีพพนักงานบริษัท และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในอันดับท่ี 3 
 2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผลจากการสมัภาษณ ์แบบ เจาะล ึกก ับ
กล ุ่ม เป ้าหมาย  ได ้แก ่ กล ุ่มอาช ีพค ้าขาย  กล ุ่มอาช ีพ             
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
รับจ้างทั่วไป และกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 หมู่บ้านละ 10 คน และ 
หมู่ท ี่ 1 บ้านกู่ทอง จำนวน 10 คน รวมจำนวน 30 คน 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และแนวทางการให้บริการวิชาการ
ดา้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พบว่า ปัญหาส่วนใหญ ่ คือ ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักใช้จ่าย 
การหักลดหย่อนเพ ื่อการประกันชีว ิต การหักลดหยอน
สำหรับบุตร แหล่งข้อมูลทางกฎหมายภาษีอากร การหัก
ภาษ ีณ ที่จ่าย และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ทราบว่าสามารถยื่นแบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แต่ไม่เข้าใจขั้นตอน
และวิธีการ และไม่เคยเข้าฟังคำบรรยายหรือได้รับการอบรม
ทางด้านกฎหมายภาษีอากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
แนวทางการให ้บร ิการว ิชาการด ้านความรู้ความเข ้าใจ
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เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ 1) ควรมีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่ประชาชนโดยตรง 2) 
สถาบันการศึกษาควรลงพื้นที่ในการแนะนำการยื่นแบบภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาแก่ประชาชนผู้มีเงินได้ ในช่วงการยื่น
แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เดือน มกราคม ถึง มีนาคม
ของทุกปี และ 3) ควรจัดให้มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีอากรที่ประชาชนควรรู้ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านได้เรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป 
 

9. การอภิปรายผลการวิจัย   
 จากผลการวิจัย พบประเด็นสำคัญที่ควรนำมา
อภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ใน
ระดับปานกลางจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผู้ได้คะแนน
สูงสุด 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.00  โดยคะแนน 12 
คะแนน เป็นคะแนนที่มีผู้ทำได้จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 24.18 ซ ึ่งผลการว ิจ ัยน ี้สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ 
สายสมร สังข์เมฆ (2553) ที่ทำวิจยัเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน 
จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีผู้ได้คะแนน
ต่ำสุด 10 คะแนน ร้อยละ 0.61 ได้ คะแนนสูงสุด 28 คะแนน 
ร้อยละ 0.30 และได้คะแนน 19 คะแนนมีจำนวนมากที่สุด 
ร้อยละ 13.72 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา สุข
สวัสด์ิ (2558) ท่ีได้วิจัยเร่ืองการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เสียภาษีอากรที่มีผลต่อทัศนคติการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของสำนกังานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 
(เขตคลองเตย) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลภัส สุข
สวัสดิ์ (2560) ที่ได้วิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ 
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ย 19.4450 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83128 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามตัว
แปรระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร สังข์
เมฆ (2553) ที่ทำวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน จังหวัดภูเก็ต 
ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน จังหวัดภูเก็ต ตาม
ตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3. ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ การยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักใช้จ่าย การหักลดหย่อนเพ่ือ
การประกันชีวิต การหักลดหยอนสำหรับบุตร แหล่งข้อมูล
ทางกฎหมายภาษีอากร การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และอัตราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ทราบว่า
สามารถย ื่นแบบภาษ ีเง ินได ้บ ุคคลธรรมดาผ ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ แต่ไม่เข้าใจข้ันตอนและวิธีการ และไม่เคยเข้า
ฟังคำบรรยายหรือได้รับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษี
อากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สายสมร สังข์เมฆ (2553) ที่ทำวิจัยเร่ือง ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนใน จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น
จำนวนกว่าครึ่ง ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
การหักใช้จ่าย การหักลดหย่อนเพื่อการประกันชีวิต การหัก
ลดหยอนสำหรับบุตร แหล่งข้อมูลทางกฎหมายภาษีอากร 
การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการ
ยื่นแบบภาษี บทกำหนดโทษและการลดหย่อนให้ผู้อุปการะ
บ ิดามารดา และสอดคล้องก ับงานวิจ ัยของ เขม ิกา ตั้ง
ประกายโรจน์ (2553) พบว่า ผู้ท่ีผ่านการอบรมทางภาษีอากร
ท่ีมากคร้ัง มีความรู้เพ่ิมเติม ส่งผลต่อความสมัครใจในการเสีย
ภาษีท่ีถูกต้องครบถ้วน  
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10. ข้อเสนอแนะการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะจากการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1 . สถาบ ันการศ ึกษาและหน ่วยงานท ี่
เก ี่ยวข ้อง ให ้ความรู้เก ี่ยวก ับการเส ียภาษ ีเง ินได ้บ ุคคล
ธรรมดาแก่ประชาชนที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อย โดยการ
เผยแพร่ความรู้ผ ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อ
สิ่งพ ิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ การจัดอบรม สัมมนา การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น 
  2 . สถาบ ันการศ ึกษาและหน ่วยงานท ี่
เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจัดอบรม
เชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่ประชาชน  
  3. สถาบันการศึกษาควรลงพื้นทีใ่ห้บริการ
วิชาการในการแนะนำการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แก่ประชาชนผู้มีเงินได้ ในช่วงการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เดือนมกราคม ถึง มีนาคมของทุกป ี
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
เขตพื้นที่อื่น ๆ 
  2 . ควรม ีการศ ึกษาความพ ึงพอใจของ
ประชาชนผู้มีเงินได้ต่อการให้บริการของหน่วยงานด้านการ
จัดเก็บภาษีอากร 
  3 . ค ว รม ีส ถ าบ ัน ก า รศ ึก ษ าล งพ ื้น ท ี่
ดำเน ินการวิจ ัยและพัฒนา โดยใช้ร ูปแบบการวิจ ัยแบบ
ผสมผสาน ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่
ประชาชนควรรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
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