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ความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Equality of Personal income tax on District, city Nong Khai Province
นายธิ ติสรณ์ บุตรโคตร
ความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
เขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ชื$ ออาจารย์ ทปี$ รึกษาภาคนิพนธ์ ดร.วิเชียร ฤกษ์พฒั นกิจ
ชื$ อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
คําสํ าคัญ
ความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื$ อผู้ทาํ ภาคนิพนธ์
ชื$ อภาคนิพนธ์

บทคัดย่ อ
วัตถุ ป ระสงค์และวิธี ดาํ เนิ นการวิจยั (1) เพือศึ กษาความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (2) เพือเปรี ยบเทียบความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคายผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูเ้ สี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาใน
เขตพืนที อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน 361 คน เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความถูก
ต้องโดยอาจารย์ทีปรึ กษา ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป SPSS สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ยส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ
และการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธี แอลเอส ดี (LSD: Least Significant Difference)
ผลการวิจยั
1) ความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี ย 3.53 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การประหยัด ด้านความเป็ นธรรม และด้านความสะดวก และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คื อด้านความ
แน่นอน
2) การเปรี ยบเทียบอายุและรายได้ทีแตกต่างกันมีความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่ วนเพศทีแตกต่างกันมีความเสมอภาคของผู ้
เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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Abstract
Objectives and methods: (1) the equality of income tax in the district town. Nong Khai (2) to compare the
equality of income tax in the district town. Nong Khai is the income tax information provider in the area
of the city. Nong Khai, 361 tools used for data collection was a questionnaire with a checklist. And the 5
meter level checked for accuracy by an adviser. Data were analyzed using the SPSS statistical software
was used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. T test Test F And testing
differences in pairs by lysergic acid diethylamide (LSD: Least Significant Difference).
Results
1) equality of income tax in the district town. Nong Khai Overall, the average level of 3.53 when
it was found that in the three aspects of the economy. The fairness And convenience And one is moderate
aspects of the course.
2) Comparison Age and income are different. Equality of income tax, the overall difference was
statistically significant at the 0.05 level, the gender difference. Equality of income tax as a whole is no
different.

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความเสมอภาคถื อว่าเป็ นหลักพืนฐานของความเป็ นคนซึ งคนย่อมได้รับการรั บรองและ
คุ ม้ ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเที ยมกันในฐานะทีเป็ นคนโดยมิ ตอ้ งคํานึ งถึ งคุ ณสมบัติอืนๆ อาทิ เชื อชาติ
ศาสนา ภาษา ถินกําเนิ ด เป็ นต้นสําหรับประเทศไทยนันการเกิ ดปั ญหาทางการเมืองในประเทศนันมาจาก
รัฐธรรมนูญทีไม่ได้ระบุเรื องต่างๆ ทีมีความจําเป็ นไว้ในรัฐธรรมนูญมากพอทําให้ประชาชนไม่มีความเข้าใจ
โดยเฉพาะทําให้นัก การเมื องได้อาศัย ช่ องโหว่หรื อว่าช่ องว่างของกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเมืองให้ตนเองและพรรคพวกประมวลรัษฎากรของประเทศไทยนันได้มีการยกเว้นอาชี พหลายๆ
อาชี พไว้ว่าเขาไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ งเป็ นภาษีทางตรง อาทิ อาชี พเกษตรกร อาชี พรับจ้าง
และการค้าขายรายย่อย อาชี พการให้บริ การรวมไปถึ งนักบวชหรื อว่าพระภิกษุสงฆ์ทีมีรายได้น้อยกลับไม่
ต้องมีภาระในการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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จึงเป็ นหน้าทีของรัฐบาลจะต้องปรับปรุ งแก้ไขเปลียนแปลงประมวลกฎหมายรัษฎากรให้มีความ
เป็ นธรรมและทันสมัยเพิมขึนและต้องมีการขยายฐานภาษีของประชาชนให้เพิมจํานวนของผูม้ ีภาระเสี ยภาษี
ทางตรงนันคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพือเพิมปริ มาณมากขึนจากทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ประมาณ 8 ล้านคนเพือ
ความเสมอภาคและเป็ นธรรมต่อประชาชนคนไทยทัง 66 ล้านคนนันเอง นันหมายความว่าประชาชนคนไทย
ทุกๆ อาชี พใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นเกษตรกรชาวประมง ชาวไร่ นักบวช ภิกษุสงฆ์ หากมีเงิ นได้ต่อปี มากกว่าที
กฎหมายกําหนดจะต้องมีหน้าทียืนชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยไม่มีขอ้ ยกเว้นแต่อย่างใดทังสิ น
ดังนันผูศ้ ึ กษามีความสนใจทีจะศึกษาถึ งการให้ความเป็ นธรรมและความเสมอภาคในการจัดเก็บ
ภาษีในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพือให้ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการจัดเก็บ
ภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดา ตลอดจนให้ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของผูเ้ สี ย ภาษี ที มี ต่อการดํา เนิ นงานของ
หน่ ว ยงานจัด เก็ บ การปฏิ บ ัติข องเจ้า หน้า ที ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ต่อ ผูเ้ สี ย ภาษี เพื อนํา ข้อ มู ล ที ได้ม าพัฒนาบุ ค ลากร
หน่ วยงาน และวิธีการปฏิ บตั ิต่อผูเ้ สี ยภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
ตลอดจนสร้างความมันใจและ ตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้ สี ยภาษีในการเข้ารับบริ การ ให้มีความเสมอ
ภาค ทัวถึงเป็ นธรรม อย่างยังยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.

เพื อศึ ก ษาความเสมอภาคของผูเ้ สี ย ภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดาในเขตพืนที อํา เภอเมื อ ง

จังหวัดหนองคาย
2.

เพือเปรี ยบเที ยบความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง

จังหวัดหนองคาย ทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.
ทําให้ทราบถึ งความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย
2.

เพือเป็ นแนวทางในการจัดเก็บภาษีของผูเ้ สี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีจะใช้ในการวิจยั ในครังนี ได้แก่ ประชาชนผูม้ ายืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา(ภ.ง.ด. 90,91,94) ในเขตจัง หวัดหนองคาย ข้อมู ล ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ( ณ สํา นัก งาน
สรรพากรพืนทีสาขาเมืองหนองคายระหว่างวันที 1 พฤษภาคมถึง 31 ธันวาคม 2557 )รวมทังสิ น 3,674 คน
ต่อปี
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีจะใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ประชาชนผูม้ ายืนแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดา(ภ.ง.ด. 90,91,94) ในเขตจัง หวัดหนองคาย ข้อมู ล ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ( ณ สํา นัก งาน
สรรพากรพืนทีสาขาเมืองหนองคายระหว่างวันที 1 พฤษภาคมถึง 31 ธันวาคม 2557 )
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กําหนดโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)
เพือเป็ นตัวแทนของประชากรตามสู ตร ดังนี
n=

N
1 + N(e2)

โดย

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนรวมทังหมดของประชากรทีใช้ในการวิจยั
e = ความผิดพลาดทียอมรับได้ (โดยกําหนดให้เท่ากับ 0.05)

แทนค่า

n=

3,674
1+ 3,674(0.05)2

= 361 คน
เครื$องมือทีใ$ ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม เรื องความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดังได้เสนอตามลําดับดังต่อไปนี
ลักษณะของเครื$องมือ
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เครื องมื อ ที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ครั งนี เป็ นแบบสอบถามที ผูว้ ิ จยั ได้ส ร้ า งขึ นโดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1

สอบถามข้อ มู ล เกี ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะทัวไป ได้แ ก่ เ พศ อายุ และรายได้ข องผูต้ อบ

แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที 2 สอบถามเกี ยวกับความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนที อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4 ด้านได้แก่ ด้านความเป็ นธรรม (Equality)ด้านความแน่นอน
(Certainty)ด้านความสะดวก (Convenience)ด้านการประหยัด (Economy)
มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scales)มี 5 ระดับ
ตอนที 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดเกี ยวกับความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาในเขต
พืนทีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
การสร้ างและหาคุณภาพเครื$องมือในการวิจัย
การสร้างแบบสอบถามทีจะใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างเครื องมือตามกรอบแนวคิด
การวิจยั และวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ตามขันตอน ดังต่อไปนี
1.ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม เกียวกับความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.นํา ข้ อ มู ล ที ได้ ศึ ก ษามาวิ เ คราะห์ กํา หนดขอบเขต รายละเอี ย ด เนื อหา สาระ เพื อสร้ า ง
แบบสอบถาม
3. ร่ างแบบสอบถามให้ครอบคลุ มเนื อหา นํามาขอคําแนะนําและข้อคิดเห็นจากอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4.นํา แบบสอบถามที แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง แล้ว เสนอผูเ้ ชี ยวชาญจํา นวน 3 ท่ า น เพื อตรวจสอบความ
เทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม แล้วลงความเห็นและให้คะแนนเป็ นรายข้อ ดังนี
(ศักดิzไทย สุ รกิจบวร, 2549: 159)
+1 หมายถึง เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนันวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0หมายถึง เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนันวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1หมายถึง เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนันวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
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แล้วนําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องระหว่างคําถามและนิ ยามศัพท์เฉพาะ โดย
จะต้องได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยามศัพท์เฉพาะ (Index of Items Objective
Congruence: IOC) ตังแต่ 0.50 ขึนไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล,2555: 261)
5. นําแบบสอบถามที ผ่านการตรวจสอบมาปรั บปรุ งแก้ไขตามที ผูเ้ ชี ยวชาญแนะนํา และเสนอ
อาจารย์ทีปรึ กษาเพือพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะแล้วปรับปรุ งอีกครัง
6. นําแบบสอบถามทีแก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)กับประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน เพือหาความเชื อมัน (Reliability)โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิz แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ตามวิ ธี ข องครอนบาค เกี ยวกับ ความเสมอภาคในการจัดเก็ บ ภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของสํ า นัก งาน
สรรพากรพืนทีสาขาเมืองหนองคาย มีค่าความเชือมันตังแต่0.80 ขึนไป
7. ปรั บปรุ งแบบสอบถามแล้วนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาภาคนิ พนธ์ เพือขอความเห็ นชอบ แล้ว
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการตามขันตอน ดังนี
1.ขอหนังสื อจากสํานักงานโครงการบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา เพือขอความ
อนุเคราะห์และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูศ้ ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ทีใช้บริ การรับชําระภาษี โดยยืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาจํานวน 361 คน โดยแจกและเก็บเอกสารแบบสอบถามในช่ วงเดือนสิ งหาคมถึ ง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์ หรื อSPSS (Statistics
package for the social sciences) ในการประมวลผลค่าสถิติทีใช้ในการวิจยั ดังนี
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับคุณลักษณะทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงหาค่าความถี
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
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2.วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี ยวกับความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนที อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลมาหาค่าเฉลี ย (Mean) และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นรายด้านและรายข้อ โดยใช้เกณฑ์คะแนนแปลผล
3. เปรี ยบเทียบความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จําแนกตามเพศ โดยใช้สถิ ติทดสอบแบบที (t-test independent)แบบกลุ่ ม
ตัวอย่างสองกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน
4. เปรี ยบเทียบความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จําแนกตามอายุ การศึกษา และรายได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) เมือพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติดาํ เนิ นการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
(Multiple Comparison) โดยวิธีแอลเอส ดี (LSD: Least Significant Difference)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการประเมิ นความเสมอภาคของผูม้ ี หน้าทีเสี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา ในเขตอําเภอเมื อง
จังหวัดหนองคาย ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1.

คุณลักษณะทัว$ ไป

ประชาชนผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็ นเพศชาย
จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.20 มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.34 และมีรายได้
20,001 – 25,000 บาท จํานวน 151 คนคิดเป็ นร้อยละ 41.83
2.

การประเมินความเสมอภาคของผู้มีหน้ าที$เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดหนองคาย
ผลการวิเคราะห์ การประเมิ นความเสมอภาคของผูม้ ี หน้าที เสี ยภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
การประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย 3.53 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก 3
ด้าน ได้แก่ ด้านการประหยัด ด้านความเป็ นธรรม และด้านความสะดวก และอยูใ่ นระดับปานกลาง1 ด้าน
คือด้านความแน่นอน
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ด้านความเป็ นธรรม อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย 3.55 เมือพิจารณาเป็ นรายข้ออยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ ผู ้
หลี กเลี ยงการเสี ยภาษีตอ้ งเสี ยค่าปรับและต้องระวางโทษอย่างเท่าเทียมกันการคิดคํานวณฐานภาษีมีความ
เหมาะสมกับรายได้ และกําหนดให้ผเู ้ สี ยภาษีจะต้องชาระเงินเพิมตามกฎหมายหากเสี ยภาษีล่าช้ากว่ากําหนด
อย่างเท่าเทียมกันค่าเฉลีย 3.67, 3.62, 3.57 ตามลําดับ และมีค่าเฉลียอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่อตั รา
การเสี ย ภาษี มีค วามเหมาะสมและเป็ นธรรม และการประเมิ นการจัดเก็ บภาษี ตามกฎหมายเท่ าเที ยมกัน
ค่าเฉลีย 3.45, 3.44 ตามลําดับ
ด้านความแน่ นอน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี ย 3.48 เมือพิจารณาเป็ นรายข้ออยู่ในระดับมาก 2 ข้อ
ได้แก่ มี การกําหนดอัตราค่าปรับกรณี หลี กเลี ยงภาษี ไว้อย่างชัดเจนในอัตราเดี ยวกันและ ระบุ อตั ราภาษี ที
ชัดเจนแน่นอนทําให้ผชู ้ าํ ระภาษีมีความมันใจในการเสี ยภาษี ค่าเฉลีย 3.57, 3.54 ตามลําดับ และมีค่าเฉลียอยู่
ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีวิธีคิดคํานวณอัตราภาษีทีชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ การชําระหรื อคืน
ภาษี มีความถูกต้อง โปร่ งใสและทัวถึงและผูท้ ีมีรายได้ทุกคนต้องมีการยืนแบบเสี ยภาษี ค่าเฉลีย 3.46, 3.45,
3.39 ตามลําดับ
ด้านความสะดวก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี ย 3.51 เมือพิจารณาเป็ นรายข้ออยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่
ขันตอนในการยืนแบบภาษี ทางอิ นเตอร์ เน็ ต เข้า ใจง่ า ยไม่ ซับ ซ้อน ผูเ้ สี ยภาษี สามารถยืนแบบเสี ย ภาษี ที
หน่ วยงานสรรพากรได้ทุ ก สาขาทัวประเทศ ผูเ้ สี ย ภาษี ส ามารถยืนแบบเสี ย ภาษี ไ ด้ห ลายช่ อ งทาง เช่ น
สํานักงานสรรพากรพืนที สาขา ช่องทางอินเตอร์ เน็ต และแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น และการ
กําหนดระยะเวลาในการยืนแบบภาษี มีค วามเหมาะสมค่ าเฉลี ย 3.68, 3.64, 3.56, 3.53 ตามลํา ดับ และมี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ข้อ คือมีช่องทางการชําระภาษีได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร ไปรษณี ย ์ และ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ เป็ นต้นทําให้สะดวกต่อการชําระภาษี
ค่าเฉลีย 3.17
ด้านการประหยัด อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย 3.51 เมือพิจารณาเป็ นรายข้ออยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ ใน
การขอคื นภาษี ส ามารถตรวจสอบสถานะ การขอคื นภาษี ผ่านทางเว็บ ไซต์กรมสรรพากร การชําระภาษี
สามารถผ่อ นชํา ระได้ 3 งวด เท่ า ๆ กัน ตามเงื อนไขที กํา หนด ผูเ้ สี ย ภาษี ส ามารถยื นแบบผ่า นช่ อ งทาง
อินเตอร์ เน็ต และแอพพลิ เคชันบนโทรศัพท์มือถื อทําไห้ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง และการ
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ชําระภาษีทีสํานักงานสรรพากรพืนทีสาขาทัวประเทศจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การ ค่าเฉลีย 3.71, 3.66, 3.62,
3.54 ตามลําดับ และมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ
การขอผ่อนชําระภาษีสามารถเลื อกรับบริ การแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ก่อนถึงกําหนดชําระเพือหลี กเลียง
การชําระภาษีเกินกําหนดระยะเวลา ค่าเฉลีย 3.45
การเปรี ยบเทียบแนวทางการประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จําแนกตามเพศโดยภาพรวม เพศ มีแนวทางการประเมินความเสมอภาค
ของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดหนองคาย เพศชายมี ค่าเฉลี ย 3.50
ในขณะทีเพศหญิงมีค่าเฉลีย 3.57 เมือทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียด้วยวิธีการ t – test ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05 พบว่า เพศชายกับเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันและเมือทําการเปรี ยบเทียบแยก
เป็ นรายด้านไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ทัง 4 ด้าน
การเปรี ยบเทียบแนวทางการประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จําแนกตามอายุ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way
ANOVA) พบว่า อายุทีแตกต่างกันมี ความเสมอภาค โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ 0.05 เมือเปรี ยบเทียบรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ใน 2 ด้าน คือ
ด้านความเป็ นธรรม ด้านความแน่นอนในขณะอีก 2 ด้านไม่แตกต่างกัน คือ ด้านความสะดวกและด้านการ
ประหยัด
เมือทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการ (LSD: Least Significant Difference) พบว่า
อายุ 51 ปี ขึนไปมีความเสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.61 ในขณะทีอายุตากว่
ํ า 30 ปี มีความเสมอภาค
น้อยกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.42 สําหรับด้านความเป็ นธรรมอายุ 51 ปี ขึนไปมีความเสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม
ค่าเฉลีย 3.63 ด้านความแน่นอนอายุ 31 – 40 ปี มีความเสมอภาคสู งกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.55 ด้านความ
สะดวก อายุตากว่
ํ า 30 ปี มีความเสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.62 และด้านการประหยัด อายุ 51 ปี ขึน
ไปมีความเสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.70
การเปรี ยบเทียบแนวทางการประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จําแนกตามรายได้ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way
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ANOVA) พบว่า รายได้ทีแตกต่างกันมีความเสมอภาค โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ 0.01 เมือเปรี ยบเทียบรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และ 0.05 ใน 3
ด้าน คือ ด้านความเป็ นธรรม ด้านการประหยัด และด้านความแน่ นอน ในขณะอีก 1 ด้านไม่แตกต่างกัน คือ
ด้านความสะดวก
เมือทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการ (LSD: Least Significant Difference) พบว่า รายได้
มากกว่า 25,001 บาท มีความเสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.59 ในขณะทีรายได้ 15,000 – 20,000 บาทมี
ความเสมอภาค น้อยกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.48 สําหรับด้านความเป็ นธรรมรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีความ
เสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.64 ด้านความแน่นอน มีรายได้มากกว่า 25,001 บาท มีความเสมอภาค สู ง
กว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.60 ด้านความสะดวกมีรายได้มากกว่า 25,001 บาทมีความเสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม
ค่าเฉลีย 3.57 และด้านการประหยัดมีรายได้มากกว่า 25,001 บาทมีความเสมอภาค สู งกว่าทุกกลุ่ม ค่าเฉลีย 3.65

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั แนวทางการประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
การประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาออกเป็ นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดงั นี
ด้านความเป็ นธรรม อยู่ในระดับมาก ทีเป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะว่า ผูห้ ลี กเลี ยงการเสี ยภาษีตอ้ งเสี ย
ค่ า ปรั บ และต้อ งระวางโทษอย่า งเท่ า เที ย มกัน การคิ ด คํา นวณฐานภาษี มี ค วามเหมาะสมกับ รายได้ และ
กํา หนดให้ผูเ้ สี ย ภาษี จ ะต้องชาระเงิ นเพิมตามกฎหมายหากเสี ย ภาษี ล่ า ช้า กว่า กํา หนดอย่า งเท่ า เที ย มกัน
สอดคล้องกับ อาดัม สมิทธ์ ได้วางรากฐานหลักเกณฑ์ทีดี ในการจัดเก็บภาษี ด้านหลักความเป็ นธรรม (Equity)
การจัดเก็บภาษีทีดีจะต้องก่อให้เกิดความยุติธรรมหรื อความเสมอภาคต่อผูเ้ สี ยภาษีทุกคน การพิจารณาความ
เป็ นธรรมนัน หลักความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีนนเป็
ั นหัวใจสําคัญของระบบภาษีทีดี ซึ งมีหลักเกณฑ์อยู่
2 หลักใหญ่คือ 1) หลักความเป็ นธรรมสมบูรณ์ (The Principle of Absolute Equity) คือระบบทีผูเ้ สี ยภาษี
อากรทุกคนต้องเสี ยภาษีเท่ากัน
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ด้านความแน่นอน อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะว่า มีการกําหนดอัตราค่าปรับกรณี
หลีกเลี ยงภาษีไว้อย่างชัดเจนในอัตราเดี ยวกันและ ระบุอตั ราภาษีทีชัดเจนแน่นอนทําให้ผชู ้ าํ ระภาษีมีความ
มันใจในการเสี ยภาษี สอดคล้องกับ อาดัม สมิทธ์ ในด้าน หลักความแน่ นอน (Certainty) การบริ หารการ
จัดเก็บภาษีทีมีประสิ ทธิ ภาพนัน กฎหมายทีใช้ในการเก็บภาษีทุกประเภทจะต้องมีความแน่นอนและเป็ นที
แจ้งชัดแก่ผเู ้ สี ยภาษีทุกคน กล่าวคือภาษีทุกประเภททีจะจัดเก็บนัน จะต้องเป็ นทีแจ้งชัดแก่ผเู ้ สี ยภาษีและมี
ความแน่ นอนในเรื องฐานภาษี อัตราภาษี ตลอดจนวันเวลาและวิธีการทีจัดเก็บภาษีนนั ความแน่ นอนและ
ความแจ้งชัดเกี ยวกับเรื องดังกล่าวจะทําให้ผเู ้ สี ยภาษีมีความเข้าใจเกียวกับภาษีทีตนจะต้องเสี ย และช่วยให้
การบริ หารการจัดเก็บง่ายขึน ซึ งหากขาดความแน่นอนหรื อคลุมเครื อแล้ว จะทําให้การจัดเก็บทําได้ลาํ บาก
ด้านความสะดวก อยู่ในระดับมาก ที เป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะว่า ขันตอนในการยืนแบบภาษีทาง
อินเตอร์ เน็ต เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ผูเ้ สี ยภาษีสามารถยืนแบบเสี ยภาษีทีหน่ วยงานสรรพากรได้ทุกสาขาทัว
ประเทศ ผูเ้ สี ยภาษีสามารถยืนแบบเสี ยภาษีได้หลายช่องทาง เช่น สํานักงานสรรพากรพืนที สาขา ช่ องทาง
อินเตอร์ เน็ต และแอพพลิ เคชันบนโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น และการกําหนดระยะเวลาในการยืนแบบภาษีมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ จิรัสสา ยงพานิ ช (2550) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูเ้ สี ยภาษีในการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ผล
การศึกษาพบว่า ในการยืนแบบแสดงรายการเสี ยภาษีสามารถเดินทางมาสะดวก เอกสาร แบบฟอร์ มทีใช้ใน
การยืนแบบแสดงรายการเสี ยภาษีมีพอเพียงในการให้บริ การ ในด้านการให้ความรู ้ความเข้าใจในการเสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ทีกรมสรรพากรทําเผยแพร่ ให้สาระความรู ้
ด้านการประหยัด อยู่ในระดับมาก เป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะว่าในการขอคืนภาษี สามารถตรวจสอบ
สถานะ การขอคืนภาษีผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร การชําระภาษีสามารถผ่อนชําระได้ 3 งวด เท่าๆ กัน
ตามเงื อนไขที กํา หนด ผู ้เ สี ยภาษี ส ามารถยื นแบบผ่ า นช่ อ งทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และแอพพลิ เ คชันบน
โทรศัพท์มือถือทําไห้ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการชําระภาษีทีสํานักงานสรรพากรพืนที
สาขาทัวประเทศจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การสอดคล้องกับ อาดัม สมิทธ์ ในด้านหลักการประหยัด ระบบการ
บริ หารการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทจะต้องเป็ นภาระแก่ผเู ้ สี ยภาษีให้นอ้ ยทีสุ ด ซึ งวิธีการและกําหนดเวลา
ในการเสี ยภาษี อากร ควรต้องคํานึ งถึ ง ความสะดวกของผูเ้ สี ยภาษี อากร ในการจัดเก็ บภาษี ของรั ฐควรมี
ต้นทุนรายจ่ายต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีน้อยทีสุ ดและในด้านผูเ้ สี ยภาษีก็ควรมีภาระและค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
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การเสี ยภาษีตาที
ํ สุ ดด้วย โดยหลักเกณฑ์แล้วรัฐบาลควรเก็บภาษีโดยการทําให้รายได้ทีได้รับ ใกล้เคียงกับ
ภาระภาษีทีประชาชนจะต้องแบกรับภาระให้มากทีสุ ด
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ความเสมอภาคของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ดงั ต่อไปนี
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านความเป็ นธรรม พบว่าการประเมินการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลีย
น้อยสุ ด จึงขอเสนอแนะให้มีการประเมินการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายให้มีความเท่าเทียมกัน
1.2 ด้านความแน่นอน พบว่าผูท้ ีมีรายได้ทุกคนต้องมีการยืนแบบเสี ยภาษี มีค่าเฉลียน้อยสุ ด จึง
ขอเสนอแนะให้มีการสํารวจผูท้ ีมีรายได้ทุกคนและมีหนังสื อให้ยนแบบเสี
ื
ยภาษี
1.3 ด้านความสะดวก พบว่ามีช่องทางการชําระภาษีได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร ไปรษณี ย ์
และเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ เป็ นต้นทําให้สะดวกต่อการชําระภาษี มีค่าเฉลียน้อยสุ ด จึงขอเสนอแนะให้มีช่องทาง
การชําระภาษีได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร ไปรษณี ย ์ และเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ เพิมมากขึน
1.4 ด้านการประหยัด พบว่าการขอผ่อนชําระภาษีสามารถเลือกรับบริ การแจ้งเตือนผ่านระบบ
SMS ก่ อนถึ งกําหนดชําระเพือหลี กเลี ยงการชําระภาษีเกิ นกําหนดระยะเวลา มี ค่าเฉลี ยน้อยสุ ด จึ งขอ
เสนอแนะให้มีการขอผ่อนชําระภาษีสามารถเลือกรับบริ การแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ก่อนถึงกําหนดชําระ
เพือหลีกเลียงการชําระภาษีเกินกําหนดระยะเวลา
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครัUงต่ อไป
2.1 ควรศึกษาการประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยการเก็บข้อมูลวิจยั โดยการสัมภาษณ์ผทู ้ ีมีหน้าทีปฏิบตั ิงาน
2.2 ควรศึกษาศึกษาการประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดา ในจังหวัดอืนๆ เพือให้ได้ขอ้ มูลในภาพรวมในการการประเมินความเสมอภาคของผูม้ ีหน้าทีเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อไป
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