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ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับประสทิธิภาพการขอ

คืนภาษีของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวดัประจวบครีีขันธ 
Knowledge and understanding of personal income tax planning on the   
efficiency of tax refund of the individuals who taxpayers of personal 

Income tax in Prachuap Khiri KhanProvince  
 

ฤทัยรัตน เบ่ียงสวาท0

1 ชนนิกานต บูชาพันธ12 สุภาวดี มะณีวงค23 และพิมพปวีณ  มะณีวงค34 
 
บทคัดยอ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนผู
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผู วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ออนไลนจากประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง  8 อำเภอ 
จำนวน 83 คน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 1) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดทำการตอบสอบถามออนไลนเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานความรูอยูในระดับมาก ในเรื่องเงินไดท่ีตองเสียภาษี
เรียกวาเงินไดพึงประเมินสามารถจำแนกเงินไดพึงประเมินออกเปน 8 ประเภท เงินไดพึ่งประเมินประเภทที่ 1 และ 2 
สามารถหักคาใชจายแบบเหมาได 50% แตไมเกิน 100,000 บาท และการลดหยอนบุตรสามารถลดหยอนไดคนละ 
30,000 บาท บุตรคนที่ 2 ที่เกิดในป พ.ศ.2561 สามารถลดหยอนได 60,000 บาท และ 2) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา มีความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง  
ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถูกตอง
ตามเกณฑของกรมสรรพากร และสามารถลดคาใชจายในการเสียภาษีตอปได อยูในระดับมาก และถูกหักภาษี ณ ท่ี
จาย เกินกวาที่ควรอยูในระดับนอย และในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธในแตละป เปนผูย่ืนขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร อยูในระดับปานกลาง 
คำสำคัญ : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, การวางแผนภาษีเงินไดบุคลคลธรรมดา, ประสิทธิภาพการขอคืนภาษี  
 

Abstract  
 This research aims to study 1) To study knowledge and understanding of personal income 
tax planning of people in Prachuap Khiri Khan Province. 2) To study the efficiency of personal income 
tax refund of people who pay personal income tax in Prachuap Khiri Khan Province. The researcher 
collected data by using an online questionnaire from individuals who taxpayers of income tax in 
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Prachuap Khiri Khan Province with a specific selection of 10 people, 8 districts, totaling 80 people in 
Prachuap Khiri Khan Province. The data was analyzed by means of content analysis, mean and 
standard deviation. 
 The study found that 1. Person liable for personal income tax who has knowledge of income 
subject to tax is called assessable income. Assessable income can be classified into 8 categories. 
Assessable income types 1 and 2 can deduct expenses in form get 50% but not more than 100,000 
baht and the child allowance can be reduced 30,000 baht per person, the second child born in the 
year 2018 can reduce 60,000 baht and 2) person liable to pay personal income tax Knowledge and 
understanding of personal income tax planning Understanding Is moderate.  People who pay personal 
income tax in Prachuap Khiri Khan Province have accurate personal income tax planning according to 
the criteria of the Revenue Department. And able to reduce tax expenses per year Very level And 
being taxed more than they should be at a low level And for the personal income tax of the people 
who pay personal income tax in Prachuap Khiri Khan Province each year Is a person filing a tax refund 
from the Revenue Department Is moderate.  
Keywords: Personal income tax, personal income tax planning, tax refund efficiency. 
 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
 ภาษีเปนเรื่องใกลตัวที่ประชาชนทุกคนควรรู เพราะไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาผูมีเงินได หางหุนสวนสามัญ
หรือนิติบุคคล ลวนมีหนาที่ตองเสียภาษีในทุกป ภาษีถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่รัฐบาลมีอำนาจจัดเก็บผานหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งภาษีในประเทศไทยประกอบดวยภาษีหลายประเภทและมีหนวยงานที่เรียกเก็บคือ กรมสรรพากรทำหนาท่ี
เรียกเก็บภาษีอากร กรมสรรพสามิตทำหนาที่เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต และกรมศุลกากรทำหนาที่เรียกเก็บภาษี
ศุลกากร ซึ่งภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บถือเปนเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและใชใน
การพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน การศึกษา การคมนาคม (พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา, 2557: 2) และภาษีอากรท่ี
จัดเก็บโดยกรมสรรพากรก็เปนภาษีประเภทหนึ่งที่เปนรายไดหลักที่สำคัญของรัฐบาล ภาษีอากรประกอบไปดวย ภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ในที่นี้จะกลาวถึงภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา เพราะเปนภาษีที่ใกลตัวมากที่สุดที่ประชาชนผูมีเงินไดตองมีหนาที่ชำระภาษีใหกรมสรรพากรในทุกป 
(กรมสรรพากร, 2564: ออนไลน) 
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรไดกำหนดหลักเกณฑบุคคลท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไดแก บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี กองมรดกที่ยัง
ไมไดแบง วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เปนหางหุนสวนสามัญ หรือคณะ
บุคคลที่มิใชนิติบุคคล และไดกำหนดหลักเกณฑของแหลงเงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและบุคคลที่ไดรับ
การยกเวนโดยไดจำแนกประเภทของเงินไดพึงประเมินไว 8 ประเภท แตละประเภทไดกำหนดหลักเกณฑในการหัก
คาใชจายและสามารถนำเงินไดหลังหักคาใชจายมาหักลดหยอนตามท่ีกฎหมายกำหนดกอนเปนเงินไดสุทธิแลวนำมาคูณ
กับอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการหักคาลดหยอนกรมสรรพากรไดมีการกำหนดคาลดหยอน
ไวหลายกรณี ผูมีเงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสามารถวางแผนนำคาลดหยอนมาหักกับเงินไดหลังหัก
คาใชจาย เพื่อชวยลดจำนวนเงินที่ตองเสียภาษีในแตละปใหเสียภาษีในจำนวนที่นอยที่สุดได (กรมสรรพากร, 2564:
ออนไลน) การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ถูกตองตามหลักเกณฑของกรมสรรพากรถือเปนเรื่องที่ประชาชน
ท่ัวไปควรรูและเปนเรื่องท่ีประชาชนผูมีเงินไดทุกคนควรศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและหลักเกณฑการหักคาใชจาย การหักคาลดหยอนท่ีถูกตองตามท่ีกรมสรรพากรได 
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เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถามออนไลน 

 

ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 
กำหนด เพ่ือใชประกอบการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหมีประสิทธิภาพสามารถลดคาใชจายภาษีในแตละปและ
สามารถขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได  
 จากที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษางานวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดากับประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของประชาชนผู เสียภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เนื่องจากเปนเรื่องที่ประชาชนผูมีเงินไดในจังหวัดประจวบคีรีขันธควรมีความรูความเขาใจเพื่อใหการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาถูกตองตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนดซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการขอคืน
ภาษี ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนำขอมูลไปใช เพื่อเปนแนวทางในการใหความรู ใหประชาชนเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหมากขึ้น และสรางความพึงพอใจใหกับผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่ืนชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและการขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถูกตองและ
ครบถวนอีกดวย 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื ่อศึกษาความรู ความเขาใจในการวางแผนภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
กรอบแนวคิด 

ในการดำเนินการวิจัยนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับ
ประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเสียภาษี โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี ้

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรตน 

ดานความรู  
1. ประเภทของเงินได         3. การหักคาใชจาย 
2. บุคคลผูมีหนาท่ีเสียภาษี  4. การหักคาลดหยอน 
ดานความเขาใจ 
1.  ขั้นตอนการคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีตองชำระในปภาษีนั้น 
2.   หลักเกณฑการหักคาใชจาย คาลดหยอน เงินบริจาค 

ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพการขอคืนภาษี 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
 ประชากรที ่ใชในงานวิจัยในครั ้งนี้ คือ ประชาชนผู มีหนาที ่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงจังหวัดประจวบคีรีขันธประกอบดวย 8 อำเภอ มีประชากรท้ังสิ้น 560,116 คน (การเคหะแหงชาติ, 
2562: 86) 
 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึง
จังหวัดประจวบคีรีขันธประกอบดวย 8 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอ
บางสะพาน อำเภอบางสะพานนอย อำเภอปราณบุรี อำเภอหัวหินและอำเภอสามรอยยอด มีประชากรท้ังสิ้น 560,116 
คน และกำหนดคาความคาดเคลื่อนของการสุมกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 สามารถคำนวณไดจากสูตร ทาโร ยามาเน  
(Yamane, 1970: 580-581) ไดขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 369 คน แตเนื่องดวยสถานการณโควิดระบาดในขณะนี้
เพ่ือความปลอดภัยและไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ผูวิจัยจึงกำหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยใชกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 83 คน  
 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ในการว ิจ ัย การว ิจ ัยในคร ั ้งน ี ้ม ี เคร ื ่องม ือการว ิจ ัยโดยใช แบบสอบถามออนไลน 
(Questionnaires Online) สามารถแบงออกเปน 4 สวน ไดแก  สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของประชาชนผูเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบเพียงขอเดียวที่เปนความจริงและตรงกับผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
ประกอบดวย เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายไดตอป สวนท่ี 2 เปนคำถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
ในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา วิเคราะหหาคาความถี่ และคารอยละ (Percentage) ของจำนวนผูตอบ
แบบสอบถามในแตละขอ และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนที่ 3 เปนคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขอคืนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา และสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
และนำผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน โดยพิจารณาจากเนื้อหาใหครอบคลุม
วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดของการวิจัย 2) นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ทำ
การตรวจสอบ และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองกับแบบสอบถามดวยวิธี IOC (Index of Congruence) เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนำมาปรังปรุงโดยใชสูตร (ชูศรีวงศรัตนะ, 2549: 73) 
โดยแบบสอบถามไดคา IOC เทากับ 0.89 
 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 
 1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใหกับผูเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2563 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก อำเภอหัวหิน โดยชวงระยะเวลาในการศึกษา คือ 
หลังจากการย่ืนแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของปภาษี 2563 
 2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ การคนควา
อิสระ งานวิจัย และสื่อออนไลนบนเว็ปไซตที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่ใชเปนแนวทางในการดำเนินการวิจัย
ตอไป 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยบงบอกการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหหาคาความถี่ และคารอยละ (Percentage) 
 สวนท่ี 2 เปนคำถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีคำถามทั้งหมด 15 
ขอ มีคำตอบใหเลือก 2 ขอ คือ ถูกและผิด ใหเลือกเพียงคำตอบเดียว โดยขอที่ตองการคำตอบวา “ถูก” มีทั้งหมด 10 
ขอ ไดแก ขอ 2,3,5,6,8,9,10,12,14,15 และ ขอที่ตองการคำตอบวา “ผิด” มี 5 ขอ ไดแก  ขอ 1,4,7,11,13 สำหรับ
เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน และถาตอบผิดใหคะแนน 0 คะแนน 
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 ท้ังนี้ในการอภิปรายการวิจัยไดใชมาตรการวัดขอมูลเรียงลำดับโดยเมื่อรวมคะแนนและแจกแจงความถี่แลว 
จะแบงระดับความรู ความเขาใจออกเปน 3 ระดับ โดยอาศัยสูตรการคำนวณชวงกวางชั ้น (ชนาทิป ออนหวาน, 
2553:107) ผานการแปลความหมาย  
 รอยละ 80 ขึ้นไป แสดงวา ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูความเขาใจในระดับมาก 
 รอยละ 60 ขึ้นไป แสดงวา ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง 
 รอยละ 40 ขึ้นไป แสดงวา ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูความเขาใจในระดับนอย 
 สวนท่ี 3  ประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มี
คำถาม 3 ขอ มีคำตอบใหเลือก 2 ขอ คือ ใชและไมใช โดยวิเคราะหหาคาความถี่ และคารอยละ (Percentage) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษเีงินไดบุคคลธรรมดากับประสิทธิภาพ
การขอคืนภาษีของประชาชนผูเสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลตามลำดับตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประกอบดวย เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานะภาพ ระดับรายไดตอป และสิทธิในการหักลดหยอน ดังตาราง 1  
 

ตารางที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถามที ่ม ีหนาที ่เส ียภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 

ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ  
      1.1 ชาย 
      1.2 หญิง 

 
21 
62 

 
25.30 
74.70 

รวม 83 100.00 

2. อาชีพ 
      2.1 เจาของกิจการ 
      2.2 พนักงานลูกจาง 
      2.3 อาชีพอิสระ 
      2.4 คาขาย 
      2.5 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 
7 
47 
19 
6 
4 

 
8.40 
56.60 
22.90 
7.20 
4.80 

รวม 83 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
    3.1 ต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน 
    3.2 มัธยมศึกษาตอนตน 
    3.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
3 
5 
22 

 
3.60 
6.00 
26.50 
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    3.4 ปริญญาตรี 
    3.5 สูงกวาปริญญาตร ี

50 
3 

60.20 
3.60 

รวม 83 100.00 

4. สถานะภาพ 
    4.1 โสด 
    4.2 สมรส 
    4.3 หยาราง 

 
55 
24 
4 

 
66.30 
28.90 
4.80 

รวม 83 100.00 

5. ระดับรายไดตอป 
   5.1 อยูระหวาง 120,000-300,000 
   5.2 อยูระหวาง 300,001-480,000 
   5.3 อยูระหวาง 480,001-660,000 
   5.4 มากกวา 660,000 

 
61 
15 
6 
1 

 
73.50 
18.10 
7.20 
1.20 

ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

รวม 83 100.00 

6. สิทธิในการลดหยอนภาษ ี
   6.1 ผูมีเงินได 
   6.2 คูสมรส 
   6.3 บุตร 
   6.4 คาอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา 
   6.5 คาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ 
   6.6 คาเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรมอายุ 10 ปข้ึนไป) 
   6.7 คาเบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา 
   6.8 เงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   6.9 เงินสมทบประกันสังคม 
   6.10 เงินบริจาค 
   6.11 คาเบี้ยประกันสุขภาพ 
   6.12 ดอกเบี้ยการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชา หรือสรางอาคารอยูอาศัย 

 
53 
19 
22 
24 
0 
19 
11 
19 
21 
5 
13 
10 

 
63.90 
22.90 
26.50 
28.90 
0.00 
22.90 
13.30 
22.90 
25.30 
6.00 
15.70 
12.00 

จากตารางที่ 1 พบวาผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 74.70) มีอาชีพ
เปนพนักงานลูกจาง (รอยละ 56.60) รองลงมาเปนอาชีพอิสระ (รอยละ 22.90) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 
60.20) สถานะภาพโสด (รอยละ 66.30) รองลงมาสมรส (รอยละ 28.90) ระดับรายไดตอปอยูระหวาง 120,000-
300,000 (รอยละ 73.50) รองลงมาอยูระหวาง 300,000-480,000 (รอยละ 18.10) สิทธิในการหักลดหยอน ผูมีเงินได 
(รอยละ 63.90) รองลงมา คาอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา (รอยละ 28.90) 
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สวนที่ 2 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
ตารางที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยขอที่ผูตอบ

สอบถามออนไลนตอบ “ถูก” มากท่ีสุด 3 อันดับ ดานความรู ไดแก  

จากตารางที่ 2 พบวาผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ จากขอ 1 ถึง ขอ 10  พบวา คำถามท่ี
ผูตอบสอบถามออนไลนมีความเขาใจและตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับ คือ อันดับท่ี 1 ขอ 3 เงินไดท่ีตองเสียภาษีเรียกวา
เงินไดพึงประเมินสามารถจำแนกเงินไดพึงประเมินออกเปน 8 ประเภท รอยละ 88.00 อันดับที่ 2 ขอ 5 เงินไดพึง
ประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 สามารถหักคาใชจายแบบเหมาได 50% แตไมเกิน 100,000 บาท รอยละ 80.70 แสดงวา
มีความรูในระดับมาก และขอ 9 การลดหยอนบุตรสามารถลดหยอนไดคนละ 30,000 บาทบุตรคนที่ 2 ที่เกิดในป พ.ศ.
2561 สามารถลดหยอนได 60,000 บาท รอยละ 79.50 แสดงวามีความรูระดับปานกลาง 

 ตารางที่ 3 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาท่ีเสียภาษี โดยขอท่ีผูตอบ
สอบถามออนไลนตอบ “ผิด” มากท่ีสุด 3 อันดับ ดานความรู ไดแก 

จากตารางที่ 3 พบวาผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ จากขอ 1 ถึง ขอ 10  พบวา คำถามท่ี
ผูตอบสอบถามออนไลนตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับ คือ ขอ 1 บุคคลธรรมดาที่มีสถานะโสดและมีเงินไดตอปเทากับ 
150,000 บาท เทากับมีเงินไดถึงเกณฑที่จะตองเสียภาษี รอยละ 55.40 แสดงวามีความรูระดับนอย ขอ 7 รายไดอื่นท่ี

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
จำนวน
(คน) 

รอยละ แปลผล 

1. เงินไดท่ีตองเสียภาษีเรียกวาเงินไดพึงประเมิน สามารถจำแนกเงินไดพึง
ประเมินออกเปน 8 ประเภท 

73 88.00 มาก 

2. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1และ 2 สามารถหักคาใชจาย แบบเหมาได 50% 
แตไมเกิน 100,000 บาท 

67 80.70 มาก 

3. การลดหยอนบุตรสามารถลดหยอนไดคนละ 30,000 บาท บุตรคนที่ 2 ที่เกิด
ในป พ.ศ.2561 สามารถลดหยอนได 60,000 บาท 

66 79.50 ปานกลาง 

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
จำนวน
(คน) 

รอยละ แปลผล 

1. บุคคลธรรมดาท่ีมีสถานะโสดและมีเงินไดตอปเทากับ 150,000 บาท เทากับ
มีเงินไดถึงเกณฑท่ีจะตองเสียภาษี 

46 55.40 นอย 

2. รายไดอื่นที่นอกเหนือจากเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1-7 ไมสามารถหัก
คาใชจายได  

39 47.00 นอย 

3. เงินไดท่ีเกิดจากคานายหนา โบนัส เปนเงินไดประเภทท่ี 1 28 33.70 นอย 
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นอกเหนือจากเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1-7 ไมสามารถหักคาใชจายได รอยละ 47.00 แสดงวามีความรูระดับนอย 
ขอ 2 เงินไดท่ีเกิดจากคานายหนา โบนัส เปนเงินไดประเภทท่ี 1 รอยละ 33.70 00 แสดงวามีความรูระดับนอย 

 
ตารางที่ 4 เปนคำถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยขอที่ผูตอบ

สอบถามออนไลนตอบ “ถูก” มากท่ีสุด 3 อันดับ ดานความเขาใจ ไดแก  

จากตารางที่ 4 พบวาผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ จากขอ 11 ถึง ขอ 15  พบวา คำถามท่ี
ผูตอบสอบถามออนไลนมีความเขาใจและตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับ คือ ขอ 12 การคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
นั้นทานตองนำคาใชจายและคาลดหยอนตามท่ีกฎหมายกำหนดมาหักจากเงินไดพึงประเมินกอนท่ีจะนำไปคำนวณภาษี 
และขอ 15 ถาหากเงินไดสทุธิของทานเมื่อนำมาคำนวณตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลวยังคงเหลือเงินไดสุทธิท่ี
ตองเสียภาษี แตทานไดถูกหัก ณ ที่จายตอเดือนไวมากกวาจำนวนเงินไดสุทธิที่ตองเสียภาษี ทานไมตองชำระภาษีในป
นั้น รอยละ 79.50 แสดงวามีความเขาใจระดับปานกลาง ขอ 14 เมื่อไดเงินไดสุทธิหลังจากการหักคาใชจายและคา
ลดหยอนแลว มีเงินไดสุทธิคงเหลือ 150,000 บาท ทานไดรับการยกเวนภาษี รอยละ 73.30 แสดงวามีความเขาใจ
ระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 5 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีหนาที่เสียภาษี โดยขอที่ผูตอบ

สอบถามออนไลนตอบ “ผิด” มากท่ีสุด 2 อันดับ ดานความเขาใจ ไดแก 

 
 

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
จำนวน 
(คน) 

รอยละ แปลผล 

1. การคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั ้นทานตองนำคาใชจายและคา
ลดหยอนตามที่กฎหมายกำหนดมาหักจากเงินไดพึงประเมินกอนที่จะนำไป
คำนวณภาษี 

66 79.50 ปานกลาง 

2. ถาหากเงินไดสุทธิของทานเมื่อนำมาคำนวณตามอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาแลวยังคงเหลือเงินไดสุทธิท่ีตองเสียภาษี แตทานไดถูกหัก ณ ท่ีจายตอ
เดือนไวมากกวาจำนวนเงินไดสุทธิที่ตองเสียภาษี ทานไมตองชำระภาษีในป
นั้น 

66 79.50 ปานกลาง 

3. เมื่อไดเงินไดสุทธิหลังจากการหักคาใชจายและคาลดหยอนแลว มีเงินได
สุทธิคงเหลือ 150,000 บาท ทานไดรับการยกเวนภาษ ี

60 73.30 ปานกลาง 

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
จำนวน
(คน) 

รอยละ คำตอบ 

1. การหักเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาสามารถหักลกหยอนได 2 เทา ตามที่
จายจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจายและคา
ลดหยอนแลว 

56 67.50 ปานกลาง 

2. ถาทานเปนผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 และมีเงินได
ถึงเกณฑตองเสียภาษีจะตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 91 

55 63.90 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 5 พบวา ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู

ความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ จากขอ 11 ถึง ขอ 15  พบวา คำถามท่ี
ผูตอบสอบถามออนไลนตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับ คือ ขอ 13 การหักเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาสามารถหัก
ลดหยอนได 2 เทา ตามที่จายจริงแตไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนแลว 
รอยละ 67.50 ขอ 11 ถาทานเปนผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 และมีเงินไดถึงเกณฑตองเสีย
ภาษีจะตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 91 รอยละ 63.90 แสดงวามีความเขาใจระดับปานกลาง 

 
สวนท่ี 3  ประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 
ตารางที่ 6 เปนคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยขอท่ีผูตอบสอบถามออนไลนตอบ “ใช” และ “ไมใช” ไดแก 

 
จากตารางที ่ 6  พบวา คำถามขอที ่ 1. ทานมีการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถูกตองตาม

หลักเกณฑของกรมสรรพากร และสามารถลดคาใชจายในการเสียภาษีตอปได พบวาประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถูกตองตามเกณฑของกรมสรรพากร 
และสามารถลดคาใชจายในการเสียภาษีตอป “ใช” คิดเปนรอยละ 88 และ “ไมใช” คิดเปนรอยละ 12 คำถามขอที่ 2. 
ทานเปนผูมีเงินไดและถูกหัก ณ ที่จาย เกินกวาที่ควร พบวา ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนผูมีเงินไดและถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เกินกวาท่ีควร  “ใช” คิด
เปนรอยละ 47 และ “ไมใช”  คิดเปน รอยละ 53 คำถามขอที่ 3. ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในแตละปทาน
เปนผูยื่นขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร พบวา ทานเปนผูยื่นขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร “ใช” คิดเปนรอยละ 62.7 
และ “ไมใช” คิดเปนรอยละ 37.3 

 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับประสิทธิภาพการขอคืน
ภาษีของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและประสิทธิภาพการขอคืนภาษี ดังนี้  
 1. ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดทำการตอบสอบถามออนไลนเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานความรูอยูในระดับมาก ในเรื่องเงินไดที่ตองเสียภาษีเรียกวาเงินไดพึ่งประเมิน
สามารถจำแนกเงินไดพ่ึงประเมินออกเปน 8 ประเภท เงินไดพ่ึงประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 สามารถหักคาใชจายแบบ 

ประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

คำตอบ รอยละ 

1. ทานมีการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถูกตองตามหลักเกณฑของ
กรมสรรพากร และสามารถลดคาใชจายในการเสียภาษีตอปได 

ใช 
ไมใช 

88 
12 

2. ทานเปนผูมีเงินไดและถูกหัก ณ ท่ีจาย เกินกวาท่ีควร 
ใช 

ไมใช 
47 
53 

3. ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในแตละปทานเปนผูยื่นขอคืนภาษีจาก
กรมสรรพากร 

ใช 
ไมใช 

62.7 
37.3 
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เหมาได 50% แตไมเกิน 100,000 บาท และการลดหยอนบุตรสามารถลดหยอนไดคนละ 30,000 บาท บุตรคนที่ 2 ท่ี
เกิดในป พ.ศ.2561 สามารถลดหยอนได 60,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุภาภรณ จุลวัฒฑกะ (2561) กลาว
วา การวางแผนเพื่อประหยัดภาษีเปนการเตรียมการเพื่อเสียภาษีอยางถูกตองครบถวนและประหยัด โดยเสียตามท่ี
กฎหมายกำหนดไวไมตองเสียซ้ำซอน หรือเสียมากกวาที่ควรจะเปน รวมทั้งเลือกใชสิทธิในการลดหยอนภาษีไดอยาง
ถูกตอง การหักคาลดหยอนซึ่งเกิดจากรายการตาง ๆ ที่กฎหมายไดกำหนดใหหักไดเพิ่มขึ้นหลังจากไดหักคาใชจายแลว
เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหแกผูเสียภาษีกอนนำเงินไดท่ีเหลือ ซ่ึงเรียกวาเงินไดสุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตรา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 2. ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดทำการตอบสอบถามออนไลนเกี่ยวกบความรูความเขาใจในการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ในเรื่องการคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เงินไดสุทธิเม่ือนำมาคำนวณตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลวยังคงเหลือเงินไดสุทธิท่ีตองเสียภาษี แตไดถูกหัก ณ 
ที่จายตอเดือนไวมากกวาจำนวนเงินไดสุทธิที่ตองเสียภาษี จึงไมตองชำระภาษีในปนั้น และเมื่อไดเงินไดสุทธิหลังจาก
การหักคาใชจายและคาลดหยอนแลว มีเงินไดสุทธิคงเหลือ 150,000 บาท ถือวาไดรับการยกเวนภาษี ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ สิริมา บูรณกุศล ธนาศักดิ์ ขายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย (2562) กลาววา ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีเงินได
เกิดขึ้นตามเกณฑท่ีกำหนด โดยปกติจัดเก็บเปนรายป เงินไดท่ีเกิดขึ้นในปใด ๆ ผูมีเงินไดมีหนาท่ีตองนำไปแสดงรายการ
ตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สำหรับผูมีเงินไดบางกรณี
กฎหมายยังกำหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สำหรับเงินได ที่เกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปแรก เพื่อเปนการบรรเทา
ภาระภาษีท่ีตองชำระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกำหนดให ผูจายเงินไดทำหนาที่หักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดที่จาย
บางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชำระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย 
 3. ประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึง

ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถูกตอง

ตามเกณฑของกรมสรรพากร และสามารถลดคาใชจายในการเสียภาษีตอปได “ใช” คิดเปนรอยละ 88 อยูในระดับมาก  

และถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เกินกวาท่ีควร “ไมใช”  คิดเปน รอยละ 53 อยูในระดับนอย และในการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาของประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธในแตละป เปนผูยื่นขอคืนภาษีจาก

กรมสรรพากร “ใช” คิดเปนรอยละ 62.7 อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2552) ได

กลาววา สาเหตุของการขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีหลายกรณี ไดแก กรณีผูมีเงินไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ไวเกิน กรณีหักภาษี ณ ที่จาย ไวเกินกวาความเปนจริง กรณีเสียภาษีไวผิด เสียซ้ำ หรือเสียไวโดยไมมีหนาที่ตองเสีย 

กรณีเครดิตเงินปนผลหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีจะตองจาย ถือเสมือนวาไดรับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  
1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร ควรมีการจัดอบรมและใหความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีถูกตองตามหลักเกณฑของกรมสรรพากรใหกับประชาชนท่ีมีหนาท่ีเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหความรูเกี่ยวกับผูมีหนาท่ีเสียภาษีและมีเงินเดือนท่ีถึงเกณฑจะตองเสียภาษี 
หรือมีเงินไดเขาเกณฑท่ีกรมสรรพากรกำหนด เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจวาตนเองมีเงินไดถึงเกณฑท่ีจะตองย่ืนภาษี
และย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหถูกตองตามท่ีกรมสรรพากรกำหนด 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 1. กอนการเก็บขอมูลควรทำการวิจัยแบบมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีถูกตองครบถวน และเปนปจจุบันท่ีสุด 

2. ควรศึกษาปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของและใกลตัวกับประชาชนมาก
ท่ีสุด เพ่ือจะไดเขาใจปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการเสียภาษีไดกวางขึ้น 
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