
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย ของสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่ลําปางครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 วัตถุประสงค คือ  วัตถุประสงคแรก เพื่อวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย    วัตถุประสงคที่สอง     เพื่อศึกษาถึงแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ 
คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากการศึกษาคนควาจากหนังสือประมวลรัษฎากร
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีของสํานักงานสรรพากร
พื้นที่ ลําปาง จํานวน 41 คน กลุมผูประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 100 ราย และกลุมเจาหนาที่ของสวนราชการที่เปนหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   จํานวน  16   คน      ผลการศึกษาจึงเปนผลจากจํานวนตัวอยางของการศึกษา 157 
ตัวอยาง 
  
4.1  ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
        เปนการวเิคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย     จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม   
โดยแบงผลการศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

4.1.1 กลุมเจาหนาท่ีผูปฏบิัตงิานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
ก.   ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ี 
1)  ตําแหนงหนาที่ของผูตอบแบบสอบถาม 

                        ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี
จํานวน 41 คน  พบวาเจาหนาที่สวนใหญมีตําแหนงเปนเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี จํานวน  24 คน คิด
เปนรอยละ 58.54  รองลงมามีตําแหนงเปนนักวิชาการสรรพากร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
26.83   และมีตําแหนงเปนเจาหนาที่สรรพากร จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  12.20 ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงตําแหนงและหนาที่ของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถาม 

ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ รอยละ 
เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี 24 58.54 
นักวิชาการสรรพากร 11 26.83 
เจาหนาที่สรรพากร 5 12.20 
อ่ืน ๆ ระบุ………… 1 2.43 

รวม 41 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

2)  ระดับตําแหนง 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทมีกํากับดแูลผูเสียภาษี 

จํานวน  41 คน   พบวาเจาหนาที่สวนใหญมีระดับตําแหนง  6-7  จํานวน 22  คน      คิดเปนรอยละ 
53.66  รองลงมามีระดับตําแหนง 3-5  จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ  36.59  และมีระดับตําแหนง
สูงกวาระดับ 7  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 9.75  ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.2    
 
ตารางที่ 4.2 แสดงระดับตําแหนงของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถาม  

ระดับตําแหนง ความถี่ รอยละ 
ต่ํากวาระดับ 3 0 0.00 
ระดับ 3 – 5 15 36.59 
ระดับ 6 – 7 22 53.66 
สูงกวาระดับ 7 4 9.75 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

3) ระดับการศึกษา 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี

จํานวน 41 คน  พบวาเจาหนาที่สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน  คิดเปนรอย
ละ 82.93  รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน  6 คน  คิดเปนรอยละ 14.63 และจบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    จํานวน  1 คน     คิดเปนรอยละ 2.44        ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงระดับการศึกษาของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 0 0.00 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 1 2.44 
ปริญญาตรี 34 82.93 
ปริญญาโท 6 14.63 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4)  สาขาที่จบการศึกษา 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี  

จํานวน 41 คน  พบวาเจาหนาที่สวนใหญจบการศึกษาสาขาการบัญชี  จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 
80.49    รองลงมาจบการศึกษาสาขาการจัดการ/การตลาด  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 9.75   
ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงสาขาที่จบการศึกษาของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถาม  

สาขาที่จบการศึกษา ความถี่ รอยละ 
สาขาการบัญชี 33 80.49 
สาขาการเงิน 2 4.88 
สาขาการจัดการ/การตลาด 4 9.75 
สาขาอื่น ๆ ระบุ………… 2 4.88 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

5)   ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทีมกํากับดแูลผูเสียภาษ ี
 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี  

จํานวน 41 คน  พบวาเจาหนาที่สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแล 5 ปขึ้นไป 
จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  70.73    รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแล
มากกวา 3 ปแตไมเกิน 5 ป  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  24.39  ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.5    
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ตารางที่ 4.5  แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานในทีมกํากับดแูลผูเสียภาษีของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบ 
                     ถาม  
ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน 
ทีมกํากับดแูลผูเสียภาษ ี

ความถี่ รอยละ 

ไมเกิน 1 ป 1 2.44 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 1 2.44 
มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป 10 24.39 
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 29 70.73 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

6)   ประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษีหกั ณ ที่จาย 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษี  

จํานวน 41 คน  ดังตาราง 4.6 พบวาเจาหนาที่สวนใหญมีประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ 
ที่จาย จํานวน  39 คน  คิดเปนรอยละ  95.10    และไมมีประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ 
ที่จาย  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 4.90 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษหีกั ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบ 
                     ถาม  

ประสบการณการอบรม ความถี่ รอยละ 
ไมเคยมีประสบการณ 2 4.90 
เคยมีประสบการณ 39 95.10 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ข.   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจายตามประมวลรัษฎากร      
 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่  จํานวน  41  คน  พบวาเจาหนาที่มีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  ดานแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย มีระดับความรู อยูในระดับ
มาก  คะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ  0.96   ดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย  มีระดับความรูอยูในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ยรวม   0.92   ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย    มีระดับความรูอยูใน



 
30 

 

ระดับมาก  คะแนนเฉลี่ยรวม  0.93   คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ  0.94  มีระดับความรูโดยรวม
อยูในระดับมาก   ดังตารางที่ 4.7   
 
ตารางที่ 4.7 แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษหีัก ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากรของเจาหนาที่ผู 
                    ตอบแบบสอบถาม 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย คาเฉลีย่ 
ระดับความรู
ความเขาใจ 

ดานแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย   

1. แบบ ภ.ง.ด. 1 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีจายเงินไดพึงประเมิน
ประเภทเงินเดือน คาจาง คานายหนา บําเหน็จ ฯลฯ ตามมาตรา 40(1) และ (2) 
แหงประมวลรษัฎากร 

0.95 มาก 

2. แบบ ภ.ง.ด. 2 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีจายเงินไดพึงประเมิน
ประเภทคาสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปนผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) และ (4) แหง
ประมวลรัษฎากร 

 
0.95 

 
 

มาก 
 

3. แบบ ภ.ง.ด. 3 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีจายเงินไดพึงประเมิน
ประเภทคาเชาทรัพยสิน วิชาชีพอิสระ การรบัเหมา การรับจางทําของ การ
ประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แหงประมวลรัษฎากร 

1.00 มาก 

รวมคาเฉลีย่ 0.96 มาก 

ดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย   

4. หางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินไดพึงประเมินประเภทคาเชาใหแกผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ5  

0.95 มาก 

5. บริษัทจายเงินไดพึงประเมินประเภทคาจางทําของใหแก 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในไทยตองหักภาษี ณ ท่ีจาย
ในอัตรารอยละ 3 

0.92 มาก 

6. บุคคลจายเงินไดพึงประเมินประเภทเงินรางวัลจากการแขงขันใหแกผูมีหนาท่ี
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 5 

0.95 มาก 

7. กรณีผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายเปนหนวยงานรัฐบาล  องคกรของรัฐบาล  
เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวนราชการทองถิน่อื่น ใหคํานวณหัก
ภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 

0.90 มาก 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย คาเฉลีย่ 
ระดับความรู
ความเขาใจ 

8. หางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินไดพึงประเมินประเภทคาโฆษณาใหแกผูมี
หนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 2 

0.90 มาก 

9. บริษัทซึ่งเปนผูผลิตน้ําตาล จายเงินคาซื้อออย ใหแกหางหุนสวนจํากัด ตองหัก
ภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 0.75 

0.90 มาก 

รวมคาเฉลีย่ 0.92 มาก 

ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย   
10. ผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายตามแบบ ภ.ง.ด. 3 หมายถึง ผูจายเงินไดใหแกผูรับ
ซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

1.00 มาก 

11. ผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายตามแบบ ภ.ง.ด. 53 หมายถึง ผูจายเงินไดใหแก
ผูรับซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

1.00 มาก 

2. แบบ ภ.ง.ด. 2 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีจายเงินไดพึงประเมิน
ประเภทคาสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปนผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) และ (4) แหง
ประมวลรัษฎากร 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย      

 
0.95 

 
คาเฉลีย่ 

 
มาก 

 
ระดับความรู 

13. ผูจายเงินซึง่มีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย หากไมยื่นรายการภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ภายในกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 

0.95 มาก 

14. กรณีท่ีผูจายเงินไดหักภาษีไวแลว ใหผูมีเงนิไดซึ่งตองเสียภาษีพนความรับ
ผิดท่ีจะตองชําระเงินภาษีเทาจํานวนที่ผูจายเงนิไดหักไวและใหผูจายเงินรับผิด
ชําระภาษีจํานวนนั้นแตฝายเดียว 

0.85 มาก 

15. ผูหักภาษี ณ ท่ีจาย ตองจัดทําบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ท่ีจาย และการ
นําสงภาษี อยางนอยตองมีขอความตามแบบที่อธิบดีสรรพากรกําหนด 0.87 มาก 

รวมคาเฉลีย่ 0.93 มาก 

รวมคาเฉลีย่ 3 ดาน 0.94 มาก 

ที่มา: จากการศึกษา 
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สรุปไดวาเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย    ตามประมวล
รัษฎากรโดยรวมอยูในระดับมาก  ลําดับหนึ่ง คือ ดานแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย  รองลงมา
คือ ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย และดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย  ตามลําดับ 
 

ค.   ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษหัีก ณ ท่ีจาย          
      1)  ปญหาดานการใหการบริการและการอํานวยความสะดวก 

             ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน    จํานวน 41 คน    พบวา
ปญหา ในดานการใหการบริการและการอํานวยความสะดวก      คือ ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่มีงาน
ที่ตองปฏิบัติมาก   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.53  ระดับของปญหาอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ปญหาเกี่ยวกับการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษีหัก ณ ที่จาย   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
2.19  ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง และปญหาเกี่ยวกับจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน     มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.09  ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง         
ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8  แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานการบริการและการอํานวยความสะดวก 
 

1)   ปญหาดานการใหการบริการและการอํานวยความ
สะดวก 

 
คาเฉล่ีย 

 

ระดับของ
ปญหา 

1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษีหัก ณ ที่จาย 2.19 ปานกลาง 
2. จํานวนเจาหนาที่มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.09 ปานกลาง 
3. เจาหนาที่มงีานที่ตองปฏิบัติมาก 2.53 มาก 
4. เจาหนาที่มกีารทุจริต คอรรัปชั่น 1.14 นอย 
5. ขาดการจัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับภาษหีกั ณ ที่จาย 
ใหแกเจาหนาที่ 

1.97 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

สรุปไดวาเจาหนาที่สวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานการใหการบริการและการ
อํานวยความสะดวก ปญหาที่มีระดับของปญหามาก คือ เจาหนาที่มีงานที่ตองปฏิบัติมาก  ปญหาที่มี
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ระดับของปญหาปานกลาง คือ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 

2)     ปญหาดานการกํากับดูแลผูเสียภาษี 

 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน     จํานวน   41   คน  พบวา
ปญหาในดานการกํากับดูแลผูเสียภาษี  คือ  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่มีความรูความสามารถไม
เพียงพอ  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.80   ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง  รองลงมา คือปญหา
เกี่ยวกับเจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญของภาษีหัก ณ ที่จาย และขาดการตรวจสอบและนําบทลงโทษ
มาใชที่จริงจัง  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.56   ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง  และปญหา
เกี่ยวกับเจาหนาที่ละเลยในการใหคําแนะนํา    มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.46       ระดับของปญหาอยู
ในระดับนอย  ตามลําดับ   ดังตารางที่ 4.9    
 

ตารางที่ 4.9  แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานการกํากับดูแลผูเสียภาษี 

2)   ปญหาดานการใหการกํากับดูแล 
 

คาเฉล่ีย ระดับของ
ปญหา 

1. เจาหนาที่มคีวามรูความสามารถไมเพียงพอ 1.80 ปานกลาง 
2. เจาหนาที่ละเลยในการใหคําแนะนํา 1.46 นอย 
3.  เจาหนาที่ขาดความเปนธรรมในการตรวจสอบและ
ประเมินภาษี  

1.31 นอย 

4.  เจาหนาที่ขาดจิตสํานึกทีด่ี 1.21 นอย 
5.  เจาหนาทีไ่มเห็นความสําคัญของภาษีหกั ณ ที่จาย 
และขาดการตรวจสอบและนําบทลงโทษมาใชที่จริงจัง 

1.56 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 

 สรุปไดวาเจาหนาที่สวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานการใหการกํากับดูแล    คือ ปญหา
เจาหนาที่มีความรูความสามารถไมเพียงพอ รองลงมาคือ ปญหาเจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญของ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และขาดการตรวจสอบและนําบทลงโทษมาใชที่จริงจัง  โดยมีระดับของปญหาอยู
ในระดับปานกลางทั้ง 3 ปญหา 
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3)   ปญหาดานผูมีหนาท่ีหักและผูถูกหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  จํานวน 41 คน  พบวา ปญหา
ดานผูมีหนาที่หักและผูถูกหัก ภาษีหัก ณ ที่จาย คือ ปญหาเกี่ยวกับผูมีหนาที่เกี่ยวกับภาษหีกั ณ ทีจ่าย
ของกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายไมเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.48  
ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ปญหาเกี่ยวกับผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย ยังมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่หักไวไมถูกตอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.43   ระดับของปญหาอยู
ในระดับปานกลาง    และปญหาเกี่ยวกับผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ไมตองการหักเนื่องจากคิดวามี
ความยุงยากซับซอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.36 ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง  ตามลําดับ
ดังตารางที่  4.10   
 

ตารางที่ 4.10  แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานผูมีหนาที่หักและผูถูกหัก ภาษีหัก ณ ที่จาย 

3)  ปญหาดานผูมีหนาท่ีหัก และ ผูถูกหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
 

 
คาเฉล่ีย 

ระดับของ
ปญหา 

1. ผูมีหนาที่เกีย่วกับภาษีหัก ณ ที่จายของกจิการมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับภาษีหัก ณ ที่จายไมเพยีงพอ 

2.48 ปานกลาง 

2. ผูมีหนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย ไมตองการหกั เนื่องจากคิดวา
มีความยุงยากซับซอน 

2.36 ปานกลาง 

3.  ผูมีหนาที่หกัภาษี  ณ ที่จาย และผูถูกหกัภาษี ณ ที่จาย  
รวมมือกันในการหลีกเลี่ยงภาษ ี

1.97 ปานกลาง 

4. ผูมีหนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย คิดวาไมจําเปนตองมีการหกั
ภาษี ณ จายและนําสงภาษีแทนผูมีเงินได 

2.26 ปานกลาง 

5. ผูมีหนาที่เกีย่วกับภาษีหัก ณ ที่จายของกจิการไมสามารถ
ติดตามกฎหมายภาษีอากรไดทันทําใหหกัภาษีไวไมถูกตอง 

2.21 ปานกลาง 

6.  ผูถูกหักภาษี  ณ ที่จาย ยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษีที่ถูกหักไวไมถูกตอง 

2.43 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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สรุปไดวาเจาหนาที่สวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 
และผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย  คือ ปญหาผูมีหนาที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของกิจการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายไมเพียงพอ รองลงมาคือปญหาผูถูกหักภาษี ณ ที่จายยังมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษีที่หักไวไมถูกตอง และปญหาผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ไมตองการหักเนื่องจาก
คิดวามีความยุงยากซับซอน มีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ปญหา 

4)    ปญหาดานกฎหมายภาษีอากร  
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  จํานวน  41  คน        พบวา 

ปญหาดานกฎหมายภาษีอากร   คือ   ปญหาเกี่ยวกับการใชบทกําหนดโทษเกี่ยวกับเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม 
และโทษอาญายังมีนอยไมเด็ดขาด   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.29   ระดับของปญหาอยูในระดับปาน
กลาง  รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจยาก   มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.24   ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง   และปญหาเกี่ยวกับความไม
ชัดเจนของกฎหมายภาษีอากร ทําใหมีการตีความเกี่ยวกับขอกฎหมายที่แตกตางกัน สงผลใหเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.17  ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง    
ตามลําดับดังตารางที่  4.11     
 

ตารางที่ 4.11 แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานกฎหมายภาษีอากร 

4  ปญหาดานกฎหมายภาษอีากร คาเฉล่ีย ระดับของ
ปญหา 

1. กฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งจน
เจาหนาทีไ่มสามารถนําความรูไปเผยแพรไดทันและใหเปน
ปจจุบัน 

1.97 
 

ปานกลาง 

2. กฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจยาก 2.24 ปานกลาง 
3. กฎหมายภาษีอากรมีชองวางมากจึงเปนสาเหตุทําใหเกดิ
การทุจริตไดงาย 

1.92 ปานกลาง 

4. ความไมชัดเจนของกฎหมายภาษีอากร ทาํใหมีการ
ตีความ เกีย่วกบัขอกฎหมายที่แตกตางกัน สงผลใหเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

2.17 
 

ปานกลาง 

5. การใชบทกาํหนดโทษเกีย่วกับ เบีย้ปรับ เงินเพิ่ม และ
โทษอาญายังมนีอยและไมเดด็ขาด  

2.29 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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สรุปไดวาเจาหนาที่สวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานกฎหมายภาษีอากร   คือ   
ปญหาเกี่ยวกับการใชบทกําหนดโทษเกี่ยวกับเบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม และโทษอาญายังมีนอยไมเด็ดขาด  
รองลงมา คือปญหา กฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจยาก  และปญหาความไม
ชัดเจนของกฎหมายภาษีอากร ทําใหมีการตีความเกี่ยวกับขอกฎหมายที่แตกตางกัน สงผลใหเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ปญหา 

 

4.1.2  กลุมผูประกอบการ 
    ก.  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 

          1)  ตําแหนงหนาที่ของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ   จํานวน  100  ราย      พบวา

ผูประกอบการสวนใหญมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ  จํานวน  50  คน  คิดเปนรอยละ 50.00  
รองลงมามีตําแหนงเปนพนักงานบัญชี  จํานวน  25  คน   คิดเปนรอยละ  25.00  มีตําแหนงเปน
หุนสวนผูจัดการ/กรรมการบริษัท  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  16.00   ตามลําดับ  ดังตารางที่ 
4.12    
 
ตารางที่ 4.12 แสดงตําแหนงหนาที่ของผูประกอบการผูตอบแบบสอบถาม  

ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ รอยละ 
เจาของกิจการ 50 50.00 
หุนสวนผูจดัการ/กรรมการผูจัดการ 16 16.00 
พนักงานบัญช ี 25 25.00 
อ่ืน ๆ ระบุ………… 9 9.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

2)  ระดับการศึกษา 
                   ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน  100 ราย   พบวา

ผูประกอบการสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  48  คน  คิดเปนรอยละ 48.00  
รองลงมาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  23.00  
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ  19.00  ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13  แสดงระดับการศึกษาของผูประกอบการผูตอบแบบสอบถาม  

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 19 19.00 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 23 23.00 
ปริญญาตรี 48 48.00 
อ่ืน ๆ ระบุ……… 10 10.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

3)  สาขาที่จบการศึกษา 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน  100 ราย     พบวา

ผูประกอบการจบการศึกษาสาขาการบัญชี  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  32.00  จบการศึกษา
สาขาอื่น ๆ จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  32.00  รองลงมาจบการศึกษาสาขาการจัดการ/
การตลาด  จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  23.00  ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงสาขาที่จบการศึกษาของผูประกอบการผูตอบแบบสอบถาม  

สาขาที่จบการศึกษา ความถี่ รอยละ 
สาขาการบัญชี 32 32.00 
สาขาการเงิน 13 13.00 
สาขาการจัดการ/การตลาด 23 23.00 
สาขาอื่น ๆ ระบุ………… 32 32.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 

4)   ประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษีหกั ณ ที่จาย 
   ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน  100 ราย    พบวา

ผูประกอบการไมเคยมีประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  จํานวน  50  คน   คิดเปน
รอยละ  50.00  และมีประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  จํานวน  50  คน   คิดเปน
รอยละ 50.00  ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.15 
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ตารางที่ 4.15 แสดงประสบการณการอบรม เกี่ยวกับภาษหีัก ณ ทีจ่ายของผูประกอบการผูตอบแบบ 
                      สอบถาม 

ประสบการณการอบรม ความถี่ รอยละ 
ไมเคยมีประสบการณ 50 50.00 
เคยมีประสบการณ 50 50.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

5)   ประสบการณการทํางานในดานการหกัและนําสงภาษหีัก ณ ทีจ่าย 
    ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน  100 ราย     พบวา

ผูประกอบการสวนใหญไมเคยมีประสบการณการทํางานในดานการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย  
จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ  53.00  รองลงมามีประสบการณการตั้งแต 3 ปขึ้นไป  จํานวน  28  
คน  คิดเปนรอยละ  28.00  มีประสบการณมากกวา 1 ป  แตไมเกิน 3 ป  จํานวน  12  คน  คิดเปน
รอยละ  12.00  ตามลําดับ   ดังตารางที่  4.16 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงประสบการณการทํางานในดานการหักและนําสงภาษหีัก ณ ที่จายของผู 
                      ประกอบการผูตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณการทํางานใน
ดานการหักและนําสงภาษีหัก 

ณ ท่ีจาย 

ความถี่ รอยละ 

ไมเคยมีประสบการณ 53 53.00 
ไมเกิน 1 ป 7 7.00 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 12 12.00 
ตั้งแต 3 ปขึ้นไป 28 28.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

6)   ประเภทผูเสียภาษ ี
   ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ จํานวน 100 ราย          พบวาเปน  

บุคคลธรรมดาและเปนนิติบุคคลมีจํานวนเทากันคือประเภทละ 50 ราย  คิดเปนรอยละ 50.00 โดย
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นิติบุคคลแยกเปนหางหุนสวนจํากัด  จํานวน  33 ราย คิดเปนรอยละ 66.00 และเปนบริษัทจํากัด  
จํานวน  17  ราย  คิดเปนรอยละ  34.00  ดังตารางที่  4.17  

 
ตารางที่ 4.17 แสดงประเภทผูเสียภาษีของผูประกอบการ  

ประเภทผูเสียภาษ ี ความถี่ รอยละ 
บุคคลธรรมดา                                 50                            50.00 
นิติบุคคล  50  50.00 
        บริษัท 17  34.00  
        หางหุนสวนจํากัด 33  66.00  

รวม                              100                          100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

7)  ประเภทกิจการ 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ จํานวน 100 ราย พบวาสวนใหญ

ประกอบกิจการซื้อมาขายไป  จํานวน  41  ราย  คิดเปนรอยละ  41.00  รองลงมาประกอบกิจการ
ประเภทใหบริการ   จํานวน  36  ราย     คิดเปนรอยละ  36.00   และเปนผูผลิต    จํานวน  22  ราย  
คิดเปนรอยละ  22.00   ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.18 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงประเภทกิจการของผูประกอบการ 

ประเภทกิจการ ความถี่ รอยละ 
ซ้ือมาขายไป 41 41.00 
ใหบริการ 36 36.00 
 ผูผลิต 22 22.00 
 อ่ืน  ๆ ระบุ…………. 1 1.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
8)   ประเภทการหักภาษี ณ ที่จายของกิจการ 

   ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน  100 ราย      พบวา
ผูประกอบการสวนใหญเปนทั้งผูมีหนาที่หักและผูถูกหักภาษีหัก ณ ที่จาย  จํานวน  60  ราย  คิดเปน
รอยละ  60.00  รองลงมาเปนผูถูกหักภาษีหัก ณ ที่จาย  จํานวน  30 ราย  คิดเปนรอยละ  30.00  และ
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เปนผูมีหนาที่หักภาษีหัก ณ ที่จาย  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10.00 ตามลําดับ  ดังตารางที่ 
4.19 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงประเภทการหักภาษี ณ ที่  จายของกิจการ 

  ประเภทการหักภาษี ณ ท่ีจาย
ของกิจการ 

ความถี่ รอยละ 

เปนผูมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย 10 10.00 
เปนผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 30 30.00 
เปนทั้งผูมีหนาที่หัก และผูถูก
หักภาษี ณ ที่จาย 

60 60.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

9)  การดําเนินการทางการบญัชีและภาษีอากร 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน  100 ราย   พบวา สวนใหญ

ผูประกอบการจางสํานักงานบัญชีในการดําเนินการทางการบัญชีและภาษีอากร  จํานวน  58  ราย  
คิดเปนรอยละ  58.00  รองลงมาผูประกอบการมีพนักงานบัญชีประจําในการดําเนินการทางการ
บัญชีและภาษีอากร  จํานวน  26  ราย  คิดเปนรอยละ  26.00  และผูประกอบการดําเนินการทางการ
บัญชีเองทั้งหมด  จํานวน  16  ราย  คิดเปนรอยละ  16.00 ตามลําดับ  ดังตาราง 4.20 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงการดําเนินการทางการบัญชีและภาษีอากรของผูประกอบการ 
  

การดําเนินการทางการบัญชีและภาษีอากร ความถี่ รอยละ 
ดําเนินการโดยพนกังานบัญชีของกิจการ 26 26.00 
เจาของกิจการเปนผูดําเนนิการ 16 16.00 
สํานักงานบัญชีเปนผูดําเนนิการ 58 58.00 
อ่ืน ๆ ระบุ ………….. 0 0.00 

รวม 100 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ข.   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจายตามประมวลรัษฎากร   

     ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางของผูประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม     จํานวน 100   ตัวอยาง    พบวาผูประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย   ดานแบบแสดงรายการภาษี  มีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย
รวมเทากับ  0.54    ดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย  มีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
รวม  เทากับ  0.49      ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย   มีระดับความรูอยูใน
ระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยรวม  เทากับ  0.51   คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ 0.51  มีระดับ
ความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 4.21     
 
ตารางที่ 4.21 แสดงความรูความเขาใจเกีย่วกับภาษหีัก ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากรของผู  
                      ประกอบการ 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย คาเฉล่ีย ระดับความรู
ความเขาใจ 

ดานแบบแสดงรายการภาษหัีก ณ ท่ีจาย   

1. แบบ ภ.ง.ด. 1 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีจายเงินได
พึงประเมินประเภทเงินเดือน คาจาง คานายหนา บําเหน็จ ฯลฯ 
ตามมาตรา 40(1) และ (2) แหงประมวลรษัฎากร 

0.69 
 

ปานกลาง 

2. แบบ ภ.ง.ด. 2 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีจายเงินได
พึงประเมินประเภทคาสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปนผล ฯลฯ ตามมาตรา 
40(3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากร 

0.24 
 

นอย 
 

3. แบบ ภ.ง.ด. 3 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีจายเงินได
พึงประเมินประเภทคาเชาทรัพยสิน วิชาชพีอิสระ การรับเหมา 
การรับจางทําของ การประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) (6) 
(7) และ (8) แหงประมวลรษัฎากร 

0.69 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 0.54 ปานกลาง 

ดานอัตราภาษหัีก ณ ท่ีจาย   

4. หางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินไดพึงประเมินประเภทคาเชา
ใหแกผูมีหนาที่เสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาตองหักภาษ ีณ ที่
จายในอัตรารอยละ5  

0.50 
 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.21  (ตอ) 
5. บริษัทจายเงนิไดพึงประเมนิประเภทคาจางทําของใหแก 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ประกอบกิจการในไทยตอง
หักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 3 

 
0.57 

 

 
ปานกลาง 

 
6. บุคคลจายเงนิไดพึงประเมนิประเภทเงินรางวัลจากการ
แขงขันใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองหัก
ภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 5 

0.31 
 

นอย 

7. กรณีผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายเปนหนวยงานรัฐบาล  องคกร
ของรัฐบาล  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวน
ทองถ่ินอื่น ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 

1.00 มาก 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย คาเฉล่ีย ระดับความรู
ความเขาใจ 

8. หางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินไดพึงประเมินประเภทคา
โฆษณาใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองหัก
ภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 2 

0.37 
 

ปานกลาง 

9. บริษัทซึ่งเปนผูผลิตน้ําตาล จายเงินคาซือ้ออย ใหแกหาง
หุนสวนจํากดั ตองหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 0.75 

0.21 นอย 

รวมคาเฉล่ีย 0.49 ปานกลาง 

ดานความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ท่ีจาย   
10. ผูมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จายตามแบบ ภ.ง.ด. 3 หมายถงึ  
ผูจายเงินไดใหแกผูรับ     ซ่ึงมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 
 

0.69 ปานกลาง 

11. ผูมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จายตามแบบ ภ.ง.ด. 53 หมายถึง  
ผูจายเงินไดใหแกผูรับ           ซ่ึงมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
 

0.68 ปานกลาง 

12. การนําสงภาษหีัก ณ ที่จายตองนําสงภายใน 15 วัน นบัตั้งแต
วันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงิน   ไมวาจะหักภาษีไวหรือไมก็
ตาม 

0.72 มาก 
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ตารางที่ 4.21  (ตอ) 
13. ผูจายเงินซึง่มีหนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย หากไมยืน่รายการภาษี
หัก ณ ทีจ่ายภายในกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
2,000 บาท 

0.46 ปานกลาง 

14. กรณีผูจายเงินไดหกัภาษไีวแลว ใหผูมีเงินไดซ่ึงตองเสียภาษี
พนความรับผิดที่จะตองชําระเงินภาษีเทาจาํนวนที่ผูจายเงินได
หักไวและใหผูจายเงินรับผิดชําระเงินนั้นแตฝายเดยีว 

0.22 นอย 

15. ผูหักภาษี ณ ที่จาย ตองจดัทําบัญชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ 
ที่จาย และการนําสงภาษี อยางนอยตองมีขอความตามแบบที่
อธิบดีสรรพากรกําหนด 

0.29 นอย 

รวมคาเฉล่ีย 0.51 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3 ดาน 0.51 ปานกลาง 
  

 สรุปไดวาผูประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย    
ตามประมวลรัษฎากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   ลําดับหนึ่ง คือ ดานแบบแสดงรายการภาษีหัก 
ณ ที่จาย  รองลงมาคือ ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย และดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 
ตามลําดับ 

 
ค.   ปญหาและอุปสรรคในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย    

1) ปญหาดานการใหการบริการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน 100 ราย  พบวาปญหา

ดานการใหการบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คือ ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ตอบคําถามไมตรงกัน
ทําใหเกิดความสับสน   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.82 ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง  
รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่มีความรูความสามารถดานขอกฎหมายไมเพียงพอตอการให
คําอธิบายแกผูประกอบการ  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.58 ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง และ
ปญหาเกี่ยวกับไมไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่ เชน การพูดจาไมสุภาพ  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
1.41 ระดับของปญหาอยูในระดับนอย  ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.22 
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ตารางที่ 4.22 แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

1. ปญหาดานการใหการบริการของเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน คาเฉล่ีย ระดับของ
ปญหา 

1. ไมไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่ เชน การพูดจาไม
สุภาพ 

1.41 นอย 

2. เจาหนาที่มคีวามรูความสามารถดานขอกฎหมายไม
เพียงพอตอการใหคําอธิบายแกผูประกอบการ 

1.58 ปานกลาง 

3. เจาหนาทีต่อบคําถามไมตรงกันทําใหเกดิความสับสน 1.82 ปานกลาง 
4 .เจาหนาทีไ่มพยายามรับฟงและหาแนวทางแกปญหาให 1.40 นอย 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

สรุปไดวาผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานการใหบริการและอํานวย
ความสะดวก   คือ ปญหาเจาหนาที่ตอบคําถามไมตรงกันทําใหเกิดความสับสน       รองลงมาคือ
ปญหาเจาหนาที่มีความรูความสามารถดานขอกฎหมายไมเพียงพอตอการใหคําอธิบายแก
ผูประกอบการ  มีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง 

2) ปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ จํานวน 100 ราย  พบวาปญหาดานการ 
คํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี    คือ   ปญหาเกี่ยวกับประเภทเงินไดที่ตองหักและ
นําสง  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.20    รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ตองหัก
และนําสง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.18    และปญหาเกี่ยวกับการคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและ
นําสง  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.13  โดยมีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ปญหา  
ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.23 
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ตารางที่ 4.23 แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบ 
         แสดงรายการภาษี 

2.  ปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษ ี

คาเฉล่ีย ระดับของ
ปญหา 

1. ดานความรูเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ตองหักและนําสง 2.18 ปานกลาง 
2. ดานวิธีการคํานวณจํานวนภาษีทีต่องหกัและนําสง 2.13 ปานกลาง 
3. ดานประเภทเงินไดที่ตองหักและนําสงภาษ ี 2.20 ปานกลาง 
4.  ดานแบบแสดงรายการทีต่องยื่น 2.05 ปานกลาง 
5.  ดานการกรอกแบบแสดงรายการ 2.05 ปานกลาง 
6.  ดานการนําภาษีที่ถูกหักไปใชในการเครดิตภาษเีงินได 2.08 ปานกลาง 
7. ดานความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบและนําสงภาษ ี 1.92 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

สรุปไดวาผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานการคํานวณภาษีและการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี  คือปญหาดานประเภทเงินไดที่ตองหักและนําสงภาษี  รองลงมาคือ
ปญหาดานความรูเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ตองหักและนําสง    และปญหาดานวิธีการคํานวณจํานวนภาษี
ที่ตองหักและนําสง  โดยมีระดับความสําคัญของปญหาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ปญหา 

3)  ปญหาดานขอกฎหมายภาษีอากร 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน 100 ราย  พบวาปญหาดาน
ขอกฎหมายภาษีหัก ณ ทีจ่าย  คือปญหาเกีย่วกับกฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจ
ยาก  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.66  ระดับของปญหาอยูในระดับมาก รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับ
ความชัดเจนในการออกกฎหมายภาษีอากร  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.40  ระดับของปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง  และปญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งจนผูปฏิบัติตาม
ไมทัน  มีคะแนนเฉลี่ยเทากบั  2.30  ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง  ตามลําดับ ดังตารางที่  
4.24 
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ตารางที่ 4.24 แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานขอกฎหมายภาษีอากร 

3. ปญหาดานขอกฎหมายภาษีอากร 
 

คาเฉล่ีย ระดับของ
ปญหา 

1. กฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจ
ยาก 

2.66 มาก 

2. กฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งจนผู
ปฏิบัติตามไมทัน 

2.30 ปานกลาง 

3. บทกําหนดของกฎหมายยากตอการนํามาปฏิบัติ 2.18 ปานกลาง 
4.  ความชัดเจนในการออกกฎหมายภาษีอากร 2.40 ปานกลาง 
5.  กฎหมายภาษีอากรมีชองวางทําใหเกดิการหลบเลี่ยง
ในการชําระภาษี 

2.07 ปานกลาง 

6. ผูประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษหีัก ณ 
ที่จายไมเพียงพอตอการนําไปปฏิบัติ 

2.28 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

สรุปไดวาผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานขอกฎหมายภาษีอากร   
คือ ปญหากฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจยาก  มีระดับของปญหาอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ปญหาความชัดเจนในการออกกฎหมายภาษีอากร   มีระดับของปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง และปญหากฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งจนผูปฏิบัติตามไมทัน มี
ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง 

4)  ปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ  จํานวน 100 ราย  พบวา ปญหาดาน

การประชาสัมพันธของหนวยงาน  คือปญหาเกี่ยวกับการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อสรางความรูความ
เขาใจดานภาษีหัก ณ ที่จาย มีนอยเกินไป    มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.20  รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับ
การเผยแพรขาวสารเนนเผยแพรความรูมากกวาการสรางความเขาใจ   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.19  
และปญหาเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสารดานภาษีหัก ณ ที่จายผานทางสื่อตาง ๆ มีนอยเกินไป  มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ    1.94      โดยมีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้ง  3  ปญหา         
ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.25 
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ตารางที่ 4.25 แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน 

4) ปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน คาเฉล่ีย ระดับ
ความสําคัญ
ของปญหา 

1. การเผยแพรขาวสารดานภาษีหัก ณ ที่จายผานทางสื่อตาง ๆ 
มีนอยเกนิไป 

1.94 ปานกลาง 

2. การเผยแพรขาวสารผานสื่อที่ยากแกการเขาถึง 1.72 ปานกลาง 
3. การเผยแพรขาวสารเนนเผยแพรความรูมากกวาการสราง
ความเขาใจ 

2.19 ปานกลาง 

4. การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจดานภาษี
หัก ณ ทีจ่าย มนีอยเกนิไป 

2.20 ปานกลาง 

5. การใชภาษาในการประชาสัมพันธยากแกการทําความ
เขาใจ 

1.86 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

สรุปไดวาผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานการประชาสัมพันธของ
หนวยงาน  คือ ปญหาการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจดานภาษีหัก ณ ที่จาย มีนอย
เกินไป  รองลงมาคือปญหาการเผยแพรขาวสารเนนเผยแพรความรูมากกวาการสรางความเขาใจ  
และปญหาการเผยแพรขาวสารดานภาษีหัก ณ ที่จายผานทางสื่อตาง ๆ มีนอยเกินไป  มีระดับของ
ปญหาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ปญหา 

 
4.1.3  กลุมเจาหนาท่ีของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

       ก.   ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          1)   ตําแหนงหนาที่ในหนวยงานของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถาม 

  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของหนวยงานหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จํานวน 16 คน      พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนเจาพนักงาน
การเงิน  จํานวน  13  คน    คิดเปนรอยละ 81.25     รองลงมาเปนตําแหนงอื่น ๆ  จํานวน  3  คน    
คิดเปนรอยละ  18.75   ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26 แสดงตําแหนงหนาที่ในหนวยงานของเจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถาม 

ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ รอยละ 
เจาพนกังานการเงิน 13 81.25 
อ่ืน ๆ ระบุ………… 3 18.75 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

2)  ระดับการศึกษา 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  จํานวน 16คน  พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  
10  คน  คิดเปนรอยละ  62.50  รองลงมาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   จํานวน  
3  คน  คิดเปนรอยละ 18.75  และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ  12.50  
ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.27 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงระดับการศึกษาของเจาหนาที่ของหนวยงานผูตอบแบบสอบถาม  

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 1 6.25 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 3 18.75 
ปริญญาตรี 10 62.50 
อ่ืน ๆ ระบุ……….. 2 12.50 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

3)  สาขาที่จบการศึกษา 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จํานวน 16  คน  พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาสาขาการบัญชี  จํานวน    
9  คน     คิดเปนรอยละ  56.25    รองลงมาจบการศึกษาสาขาการจัดการ/การตลาด  จํานวน  4  คน    
คิดเปนรอยละ  25.00    และจบการศึกษาสาขาอื่น ๆ  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  12.50         
ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.28   
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ตารางที่ 4.28 แสดงสาขาที่จบการศึกษาของเจาหนาที่ของหนวยงานผูตอบแบบสอบถาม  

สาขาที่จบการศึกษา ความถี่ รอยละ 
สาขาบัญชี 9 56.25 
สาขาการเงิน 1 6.25 
สาขาการจัดการ/การตลาด 4 25.00 
สาขาอื่น ๆ ระบุ………… 2 12.50 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

4)  ประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษีหกั ณ ที่จาย 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  จํานวน 16  คน  พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเคยมีประสบการณการอบรมเกี่ยวกับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  87.50  ไมเคยมีประสบการณการอบรมเกี่ยวกับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  12.50  ดังตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงประสบการณการอบรมเกี่ยวกับภาษหีัก ณ ทีจ่าย   ของเจาหนาทีข่องหนวยงาน 

        ผูตอบแบบสอบถาม 
ประสบการณการอบรม ความถี่ รอยละ 

ไมเคยมีประสบการณ 2 12.50 
เคยมีประสบการณ 14 87.50 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

5)  ประสบการณการทํางานในดานการหกัและนําสงภาษหีัก ณ ทีจ่าย 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  จํานวน 16  คน   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการตั้งแต 3 ปขึ้นไป  
จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  56.25  รองลงมามีประสบการณมากกวา 1 ป  แตไมเกิน 3 ป  จํานวน  
4  คน  คิดเปนรอยละ 25.00  ไมเคยมีประสบการณการทํางานในดานการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่
จาย  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  12.50  ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.29   
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ตารางที่ 4.30 แสดงประสบการณการทํางานในดานการหักและนําสงภาษหีัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ 
                     ของหนวยงานผูตอบแบบสอบถาม 
ประสบการณการทํางานในดานการหักและนําสงภาษีหัก 

ณ ท่ีจาย 
ความถี่ รอยละ 

ไมเคยมีประสบการณ 2 12.50 
ไมเกิน 1 ป 1 6.25 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 4 25.00 
ตั้งแต 3 ปขึ้นไป 9 56.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

6)  ประเภทหนวยงาน 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  จํานวน 16 คน พบวาสวนใหญเปนหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  11  แหง  
คิดเปนรอยละ  68.75  รองลงมาเปนหนวยงานเทศบาล  จํานวน  4  แหง  คิดเปน  25.00  และเปน
หนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  1  แหง  คิดเปนรอยละ  6.25  ตามลําดับ ดังตารางที่ 
4.30 
 
ตารางที่ 4.31 แสดง ประเภทหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประเภทหนวยงาน ความถี่ รอยละ 
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 6.25 
องคการบริหารสวนตําบล 11 68.75 
เทศบาล 4 25.00 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ข.   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจายตามประมวลรัษฎากร 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจํานวน  16  คน   พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษี
หัก ณ ที่จาย  ดานแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย  มีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง   
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คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ  0.69      ดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย    มีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ   0.65  ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย   มีระดับความรูอยูใน
ระดับปานกลาง   คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ   0.69       คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ  0.68  มีระดับ
ความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   ดังตารางที่  4.31   

 
ตารางที่ 4.32 แสดงความรูความเขาใจเกีย่วกับภาษหีัก ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร ของเจาหนาที่   
                      ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย คาเฉล่ีย ระดับความรู
ความเขาใจ 

ดานแบบแสดงรายการภาษหัีก ณ ท่ีจาย   

1. แบบ ภ.ง.ด. 1 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีจายเงินไดพึง
ประเมินประเภทเงินเดือน คาจาง คานายหนา บําเหนจ็ ฯลฯ ตาม
มาตรา 40(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร 

0.75 มาก 

2. แบบ ภ.ง.ด. 2 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีจายเงินไดพึง
ประเมินประเภทคาสิทธิ ดอกเบี้ย เงนิปนผล ฯลฯ ตามมาตรา 
40(3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากร 

0.63 ปานกลาง 

3. แบบ ภ.ง.ด. 3 ใชสําหรับการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีจายเงินไดพึง
ประเมินประเภทคาเชาทรัพยสิน วิชาชีพอิสระ การรับเหมา การ
รับจางทําของ การประกอบธรุกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) (6) (7) 
และ (8) แหงประมวลรัษฎากร 

0.69 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 0.69 ปานกลาง 

ดานอัตราภาษหัีก ณ ท่ีจาย   
4. หางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินไดพึงประเมินประเภทคาเชาใหแก
ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ5 

0.75 มาก 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย คาเฉล่ีย ระดับความรู
ความเขาใจ 

5. บริษัทจายเงนิไดพึงประเมนิประเภทคาจางทําของใหแก 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ประกอบกิจการในไทยตองหัก
ภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 3 

0.93 มาก 
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ตารางที่ 4.32  (ตอ) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย คาเฉล่ีย ระดับความรู
ความเขาใจ 

6. บุคคลจายเงนิไดพึงประเมนิประเภทเงินรางวัลจากการแขงขัน
ใหแกผูมีหนาที่เสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา ตองหักภาษี ณ ที่จาย 
ในอัตรารอยละ 1 

0.68 ปานกลาง 

7. กรณีผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายเปนหนวยงานรัฐบาล  องคการ
ของรัฐบาล  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวนราชการ
ทองถ่ินอื่น ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 

1.00 มาก 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย คาเฉล่ีย ระดับความรู 
8. หางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินไดพึงประเมินประเภทคาโฆษณา
ใหแกผูมีหนาที่เสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา ตองหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 2 

0.31 นอย 

9. บริษัทซึ่งเปนผูผลิตน้ําตาล จายเงินคาซือ้ออย ใหแกหางหุนสวน
จํากัดตองหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 0.75 

0.25 นอย 

รวมคาเฉล่ีย 0.65 ปานกลาง 

ดานความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ท่ีจาย   
10. ผูมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จายตามแบบ ภ.ง.ด. 3 หมายถงึ ผูจายเงิน
ไดใหแกผูรับซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

1.00 มาก 

11. ผูมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จายตามแบบ ภ.ง.ด. 53 หมายถึง ผู
จายเงินไดใหแกผูรับซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

0.93 มาก 

12. การนําสงภาษหีัก ณ ที่จายตองนําสงภายใน 15 วัน นบัตั้งแต
วันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงิน ไมวาจะหกัภาษไีวหรือไมก็ตาม 

0.87 มาก 

13. ผูจายเงินซึง่มีหนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย หากไมยืน่รายการภาษีหกั 
ณ ที่จายภายในกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกนิ2,000 บาท 

0.43 ปานกลาง 

14. กรณีที่ผูจายเงินไดหกัภาษีไวแลว ใหผูมีเงินไดซ่ึงตองเสียภาษี
พนความรับผิดชอบที่จะตองชําระเงินภาษเีทาจํานวนที่ผูจายเงินได
หักไวและใหผูจายเงินรับผิดชําระภาษีจํานวนนั้นแตฝายเดยีว 
 

0.37 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.32  (ตอ) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย คาเฉล่ีย ระดับความรู
ความเขาใจ 

15. ผูหักภาษี ณ ที่จาย ตองจดัทําบัญชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ที่
จาย และการนาํสงภาษี อยางนอยตองมีขอความตามแบบที่อธิบดี
สรรพากรกําหนด 

0.56 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 0.69 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3 ดาน 0.68 ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
 

สรุปไดวาเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย    ตามประมวลรัษฎากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   
คือ ดานแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย     และดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  
รองลงมา คือ ดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 

 
ค.  ปญหาและอุปสรรคในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย    

      1)   ปญหาดานการใหการบริการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
             ผลการศึกษาจากกลุมประชากรเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน    จํานวน 16 คน    ดังตารางที่ 4.32     พบวา ปญหาดานการใหการบริการของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คือปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ตอบคําถามไมตรงกันทําใหเกิดความสับสน มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.87   รองลงมา   คือ  ปญหาไมไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่     เชน     การ
พูดจาไมสุภาพ   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.75      และปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่มีความรูความสามารถ
ดานขอกฎหมายไมเพียงพอตอการใหคําอธิบายแกผูประกอบการ  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.75 และ
ปญหาเจาหนาที่ไมพยายามรับฟงและหาแนวทางแกปญหาให มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.56   โดยมี
ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลางทั้ง 4  ปญหา 
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ตารางที่ 4.33  แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

1.  ปญหาดานการใหการบริการของเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน คาเฉล่ีย 
ระดับของ
ปญหา 

1. ไมไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่ เชน การพูดจาไม
สุภาพ 

1.75 ปานกลาง 

2. เจาหนาที่มคีวามรูความสามารถดานขอกฎหมายไม
เพียงพอตอการใหคําอธิบายแกผูประกอบการ 

1.75 ปานกลาง 

3. เจาหนาทีต่อบคําถามไมตรงกันทําใหเกดิความสับสน 1.87 ปานกลาง 
4 .เจาหนาทีไ่มพยายามรับฟงและหาแนวทางแกปญหาให 1.56 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

 สรุปไดวาเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    สวนใหญมี
ความเห็นวาปญหาดานการใหการบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คือ ปญหาเจาหนาที่ตอบคําถาม
ไมตรงกันทําใหเกิดความสับสน  รองลงมาคือปญหาไมไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่ เชน การ
พูดจาไมสุภาพ  มีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง 

2)    ปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จํานวน 16  พบวาปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี    คือ        
ปญหาเกี่ยวกับวิธีการคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสง       มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.93    
รองลงมาคือปญหาการนําภาษีที่ถูกหักไปใชในการเครดิตภาษีเงินได  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.87   
ดังตารางที่  4.33   
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ตารางที่ 4.34  แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบ 
                          แสดงรายการภาษี 

2)  ปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษ ี

คาเฉล่ีย 
ระดับของ
ปญหา 

1. ดานความรูเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ตองหักและนําสง 1.75 ปานกลาง 
2. ดานวิธีการคํานวณจํานวนภาษีทีต่องหกัและนําสง 1.93 ปานกลาง 
3. ดานประเภทเงินไดที่ตองหักและนําสงภาษ ี 1.81 ปานกลาง 
4.  ดานแบบแสดงรายการทีต่องยื่น 1.81 ปานกลาง 
5.  ดานการกรอกแบบแสดงรายการ 1.81 ปานกลาง 
6.  ดานการนําภาษีที่ถูกหักไปใชในการเครดิตภาษเีงินได 1.87 ปานกลาง 
7. ดานความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบและนําสงภาษ ี 1.81 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

สรุปไดวาเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
สวนใหญมีความเห็นวาปญหาดานการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี   คือ ปญหา
วิธีการคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสง  รองลงมาคือปญหาการนําภาษีที่ถูกหักไปใชในการ
เครดิตภาษีเงินได  มีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง 

3)    ปญหาดานขอกฎหมายภาษีอากร 

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จํานวน 16 คน  พบวาปญหาดานขอกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย คือ  ปญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจยาก  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.18  รองลงมาคือ
ปญหาดานกฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบอยคร้ังจนผูปฏิบัติตามไมทัน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.06  และปญหาดานความชัดเจนในการออกกฎหมายภาษีอากร  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ2.06   
และปญหาดานกฎหมายภาษีอากรมีชองวางทําใหเกิดการหลบเลี่ยงในการชําระภาษี   มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  2.00 โดยมีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง  ตามลําดับ  ดังตารางที่  4.34   
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ตารางที่ 4.35  แสดงคะแนนและระดับของปญหาดานขอกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย 

3.  ปญหาดานขอกฎหมายภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
 

คาเฉล่ีย 
ระดับของ
ปญหา 

1. กฎหมายภาษีอากรมีความยุงยากซับซอนและเขาใจยาก 2.18 ปานกลาง 
2. กฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งจนผูปฏิบัติ
ตามไมทัน 

2.06 ปานกลาง 

3. บทกําหนดของกฎหมายยากตอการนํามาปฏิบัติ 1.93 ปานกลาง 
4.  ความชัดเจนในการออกกฎหมายภาษีอากร 2.06 ปานกลาง 
5.  กฎหมายภาษีอากรมีชองวางทําใหเกดิการหลบเลี่ยงใน
การชําระภาษ ี

2.00 ปานกลาง 

6. ผูประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษหีัก ณ ที่
จายไมเพียงพอตอการนําไปปฏิบัติ 

1.87 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

สรุปไดวาเจาหนาที่ของสวนราชการหนวย งานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สวนใหญมี
ความเห็นวาปญหาดานขอกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จาย  คือ ปญหากฎหมายภาษีอากรมีความยุงยาก
ซับซอนและเขาใจยาก  รองลงมาคือปญหากฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งจนผู
ปฏิบัติตามไมทัน  ความชัดเจนในการออกกฎหมายภาษีอากร  และปญหากฎหมายภาษีอากรมี
ชองวางทําใหเกิดการหลบเลี่ยงในการชําระภาษี  มีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง 

4)   ปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน 

ผลการศึกษาจากตัวอยางเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จํานวน 16 คน      พบวา ปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน คือ  ปญหาเกี่ยวกับ
การเผยแพรขาวสารผานสื่อที่ยากแกการเขาถึง      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.93  รองลงมาคือปญหา
การเผยแพรขาวสารดานภาษีหัก ณ ที่จายผานทางสื่อตาง ๆ มีนอยเกินไป   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
1.87  และปญหาการเผยแพรขาวสารเนนเผยแพรความรูมากกวาการสรางความเขาใจ  มีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 1.87  และปญหาการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจดานภาษีหัก ณ ที่จาย 
มีนอยเกินไป  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.81   โดยมีระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง  ตามลําดับ   
ดังตารางที่  4.35    
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ตารางที่ 4.36  แสดงคะแนนและระดับความสําคัญของปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน 

4.  ปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน คาเฉล่ีย 
ระดับ

ความสําคัญ
ของปญหา 

1. การเผยแพรขาวสารดานภาษีหัก ณ ที่จายผานทางสื่อ
ตาง ๆ มีนอยเกินไป 

1.87 ปานกลาง 

2. การเผยแพรขาวสารผานสื่อที่ยากแกการเขาถึง 1.93 ปานกลาง 
3. การเผยแพรขาวสารเนนเผยแพรความรูมากกวาการ
สรางความเขาใจ 

1.87 ปานกลาง 

4. การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจดาน
ภาษหีัก ณ ที่จาย มีนอยเกินไป 

1.81 ปานกลาง 

5. การใชภาษาในการประชาสัมพันธยากแกการทําความ
เขาใจ 

1.68 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สรุปไดวาเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      สวนใหญ 
มีความเห็นวาปญหาดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน  คือ ปญหาการเผยแพรขาวสารผานสื่อที่
ยากแกการเขาถึง รองลงมาคือปญหาการเผยแพรขาวสารดานภาษีหัก ณ ที่จายผานทางสื่อตาง ๆ มี
นอยเกินไป   ปญหาการเผยแพรขาวสารเนนเผยแพรความรูมากกวาการสรางความเขาใจ  และ
ปญหาการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจดานภาษีหัก ณ ที่จาย มีนอยเกินไป  มีระดับ
ของปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 

4.2 ผลการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก ณ   ท่ีจาย และ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ   

      จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บ
ภาษีหัก ณ ที่จาย  ดังตารางที่  4.36  ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

กลุมที่  1  คือกลุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน   มีความคิดเห็นวาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก  ณ ที่จาย     แนวทางที่ตองการเปนลําดับที่หนึ่ง คือ  
การจัดอบรม/สัมมนาใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายและผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย       มีความรูความ
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เขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.43  ลําดับที่สอง คือ การจัดตั้งหนวย
ใหบริการใหคําแนะนําและตอบขอซักถามโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานภาษีหัก ณ ที่จาย  มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  1.97  และลําดับที่สาม คือ การจัดอบรม/สัมมนาใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย     มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.87   ตามลําดับ 

กลุมที่  2  คือกลุมผูประกอบการ  มีความคิดเห็นวาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการในการจัดเก็บภาษีหัก  ณ ที่จาย     แนวทางที่ตองการเปนลําดับที่หนึ่ง   คือ  การใหเจาหนาที่
ออกไปใหความรูเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.59  ลําดับที่สอง  คือ การเพิ่ม
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของกรมสรรพากร  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.09  และ
ลําดับที่สาม คือ การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีในการเสียภาษีใหแกผูมีหนาที่หักและนําสงภาษี 
ณ ที่จายและผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย     มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.06  ตามลําดับ 

กลุมที่  3  คือกลุมเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความ
คิดเห็นวาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด การในการจัดเก็บภาษีหัก  ณ ที่จาย      แนวทางที่
ตองการเปนลําดับที่หนึ่ง     คือ       การใหเจาหนาที่ออกไปใหความรูเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.93   ลําดับที่สอง  คือ  การจัดอบรม/สัมมนาใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
และผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย       มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
2.43  และลําดับที่สาม คือ การจัดอบรม/สัมมนาใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ 
ที่จาย     มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.81  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.37   แสดงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก ณ  ที่จาย 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค 
คาเฉลีย่ ลําดับ

ที่ 
คาเฉลีย่ ลําดับ

ที่ 
คาเฉลีย่ ลําดับ

ที่ 

 1. การจัดอบรม/สัมมนาเจาหนาที่ใหมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับภาษีหัก ณ ที่จาย 

1.87 3 1.26 7 1.81 3 

2. การจัดอบรม/สัมมนาใหผูมีหนาที่หกัภาษี 
ณ ที่จาย และผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย มีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับภาษีหัก ณ ที่จาย 

2.43 1 1.93 5 2.43 2 

3. การเพิ่มบทกําหนดโทษสาํหรับผูมีหนาที่
หักภาษี ณ ที่จาย 

1.46 6 0.30 9 1.37 5 

4. การปลูกฝงและการสรางจิตสํานึกที่ดใีนการ
เสียภาษใีหแกผูมีหนาที่หักและนําสงภาษหีัก 
ณ ที่จาย และผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

1.75 5 2.06 3 1.56 4 

5.  การปรับปรุงแกไขกฎหมายภาษีอากร
เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย ใหมีความชัดเจนและ
เขาใจงาย 

1.78 4 2.00 4 1.18 6 

6. การเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษหีัก 
ณ ที่จายของสรรพากร 

1.12 8 2.09 2 0.68 10 

7. การจัดตั้งหนวยใหบริการใหคําแนะนําและ
ตอบขอซักถามโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษหีัก ณ  ที่จาย 

1.97 2 1.68 6 0.87 9 

8. การลดขั้นตอนในการหักและนําสงภาษ ีณ 
ที่จาย 

1.34 7 0.88 8 0.93 8 

9. การใหเจาหนาที่ออกไปใหความรูเกีย่วกับ
ภาษหีัก ณ ที่จาย 

0.29 9 2.59 1 2.93 1 

10. การตรวจสอบการนําสงภาษหีัก ณ ที่จาย 0.97 10 0.23 10 1.06 7 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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สรุปไดวาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บ
ภาษีหัก ณ  ที่จาย          สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวาแนวทางที่ตองการลําดับที่
หนึ่ง คือ การจัดอบรม/สัมมนาใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายและผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย  มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  ลําดับที่สอง คือ การจัดตั้งหนวยใหบริการใหคําแนะนําและ
ตอบขอซักถามโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานภาษีหัก ณ ที่จาย      และลําดับที่สาม คือ การจัดอบรม/
สัมมนาใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย     สําหรับผูประกอบการมีความ
คิดเห็นวาแนวทางที่ตองการลําดับที่หนึ่ง  คือ   การใหเจาหนาที่ออกไปใหความรูเกี่ยวกับภาษีหัก ณ 
ที่จาย  ลําดับที่สอง  คือ การเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของกรมสรรพากร  
และลําดับที่สาม คือ การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีในการเสียภาษีใหแกผูมีหนาที่หักและนําสง
ภาษี ณ ที่จาย       และผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย      สําหรับเจาหนาที่ของสวนราชการหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน    มีความคิดเห็นวาแนวทางที่ตองการลําดับที่หนึ่ง  คือ    การใหเจาหนาที่
ออกไปใหความรูเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย  ลําดับที่สอง  คือ  การจัดอบรม/สัมมนาใหผูมีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จายและผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย       และลําดับ
ที่สาม คือ การจัดอบรม/สัมมนาใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย      
 


