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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ
ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล  ดังนี้

1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
2. ความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
3. การเปรียบเทียบความรูและเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
4. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย

4.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

 ตาราง 6  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย    จําแนกตามขอมูลทั่วไป
                ( n = 282)

ตัวแปร จํานวน   (คน) รอยละ
เพศ

ชาย 31 11.0
หญิง 251 89.0

อายุ
20 - 30 ป 82 29.1
31 - 40 ป 153 54.3
41 - 50 ป 44 15.6
51ป ขึ้นไป 3 1.1

ระดับการศึกษา
มัธยมหรือปวช. 6 2.1
ปวส.หรืออนุปริญญา 71 25.2
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ตาราง 6  (ตอ) จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย    จําแนกตามขอมูลทั่วไป
               ( n = 282 )

ตัวแปร จํานวน   (คน) รอยละ

      ปริญญาตรี 203 72.0

 สูงกวาปริญญาตรี 2 0.7
สถานภาพการสมรส

โสด 111 39.4
สมรส 168 59.6
หมาย 3 1.0

อาชีพปจจุบัน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 6.7
พนักงานบริษัทเอกชน 219 77.7
พนักงานสวนทองถ่ิน 44 15.6
ผูประกอบการ/นักธุรกิจ

รายไดตอป
ต่ํากวา 60,000 บาท 19 6.7
60,000  –  100,000 บาท 54 19.1
100,001 –  200,000 บาท 147 52.1
200,001 –  400,000 บาท 51 18.1
400,001 ขึ้นไป 11 3.9

ประสบการณในการทํางาน
1 – 5 ป 48 17.0
6 – 10 ป 99 35.1
11 – 15 ป 88 31.2
เกิน15 ป ขึ้นไป 47 16.7



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ริน
ทร
์

74

ตาราง 6  (ตอ) จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย    จําแนกตามขอมูลทั่วไป
               ( n = 282 )

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ
ประสบการณในดานการหักและนําสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย
      เคย 253 89.7
     ไมเคย 29 10.3

จากตาราง 6  พบวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย    ที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมาก
ที่สุด รอยละ 89   มีอายุอยูในชวง 31-40 ป รอยละ 54.3 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
72   สถานภาพสมรส รอยละ 59.6 เปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ77.7 มีรายไดตอปอยูในชวง 
100,001 – 200,000 บาท รอยละ 52.1    มีประสบการณในการทํางาน  ในชวง 6-10 ป รอยละ 35.1  รอง
ลงมา คือ 11- 15 ป รอยละ 31.2  เคยมีประสบการณในดานการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย รอยละ 
89.7

4.2 ความรูและเจตคติของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบ
         ของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีฉะเชิงเทรา

ตาราง 7   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
                จําแนกตามรายขอ (n=282)

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย X    SD ระดับ

1 ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายเปนหนาที่ของผูจายเงิน
ไดพึงประเมิน

.92 .27 ต่ํา

2  เงินภาษีที่ไดหักและนําสงถือเปนเครดิตภาษีที่ผูมี
เงินไดสามารถนําไปใช

.89 .32 ต่ํา

 เมื่อถึงกําหนด เวลายื่นรายการเสียภาษีอากร
3 การหักภาษี  ณ ที่จายบางกรณี  ทําใหเกิดสิทธิที่จะ

ไมตองยื่นเสียภาษีเงินได
.69 .46 ปานกลาง

ตอนสิ้นป
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ตาราง 7 (ตอ)   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี
                         ณ ที่จาย       จําแนกตามรายขอ (n=282)

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย X    SD ระดับ
4 ใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  ยื่นแบบแสดงราย

การพรอมนําสงเงินภาษีตอเจา พนักงานภายใน  7
วันนับแตวันที่มีการจายเงิน

.18 .39 ปานกลาง

5  ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย คือ ภาคราชการ ไดแก
สวนราชการองคการของรัฐ และภาค เอกชน

.70 .46 ปานกลาง

ไดแก บุคคลซึ่งไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา บริษัท
จํากัด หางหุนสวนสามัญ  นิติบุคคล หางหุนสวน
สามัญ กองมรดก มูลนิธิ สมาคม คณะบุคคล

6 กําหนดเวลาการยื่นแบบสรุปรายการภาษีเงินได
หัก ณ ที่จาย ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ
จะตองยื่นภายในสิ้นเดือนมีนาคมของทุกป

.40 .49 ปานกลาง

7  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย สามารถพิมพ
เองไดอยางนอยจะตองมีขอความตามแบบที่อธิบดี

.78 .41 ปานกลาง

 กรมสรรพากรกําหนด หรือตามแบบที่ไดรับ
 อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแลว

8 การจายเงินตามสัญญารายหนึ่ง ๆ ตั้งแต 1,000
บาทขึ้นไป  แมวาการจาย เงินนั้นจะไดแบงจาย
ไมถึง 1,000  บาท ก็ตองหักภาษี ณ ที่จาย

.71 .45 ปานกลาง

9 กรณีการจายเงินรางวัล สวนลด หรือประโยชน
ใดๆ เนื่องจากการสงเสริมการขายของบริษัทหรือ

.55 .50 ปานกลาง

หางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงขาย
สินคาใหแกผูซ้ือ เพื่อนําไปขายตอไมตองหักภาษี
เงินได ณ ที่จาย

10  ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  ที่จายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แหงประมวลรัษฎา-
กรใหนําสงภาษีดวยแบบแสดงรายการ ภงด.1 ก

.52 .50 ปานกลาง
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ตาราง 7 (ตอ)   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี
                          ณ ที่จาย       จําแนกตามรายขอ (n=282)

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย X    SD ระดับ
11 บุคคล หางหุนสวน  บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคล

ผูจายเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (5)
.57 .50 ปานกลาง

 (6)(7) และ(8) จะตองหักและนําสงภาษีหัก
ณ   ที่จายดวยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.3

12 บุคคลใดถูกหักภาษี ณ ที่จายไวและนําสงแลวเปน
จํานวนเงินเกินกวาที่ควรบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับ

.67 .47 ปานกลาง

เงินคืนจากสวนที่เกินนั้น แตตองยื่นคํารองตอ
เจาพนักงานประเมินภายใน 3 เดือน นับแตวันสุด
ทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษี ณ ที่จายเกินไป

13 กรณีโรงแรมใหบริการซักรีดแกแขกผูมาพัก  เมื่อผู
จายเงินไดเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

.70 .46 ปานกลาง

เขาลักษณะเปนการจายเงินไดคาบริการของโรงแรม
ผูจายเงินไดมิตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด

ปานกลาง

14 ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย กรณีออกจากงานในระหวางป
ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่ออกหนังสือ รับรองหัก

.65 .48 ปานกลาง

ภาษี ณ ที่จาย ภายใน15 กุมภาพันธของปถัดไป
15 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จายดวยส่ือ .75 .43 ปานกลาง

คอมพิวเตอรในตางจังหวัดให ยื่น ณ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาที่มีสํานักงานตั้งอยู

16 การจัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่ .47 .50 ปานกลาง
จาย และการนําสงภาษีกรณีการจายเงินจากการ
ตั้งฎีกาเบิกเงินจากคลัง ไมตองจัดทําบัญชีพิเศษ

17 เมื่อผูเอาประกันจายเงินคาเบี้ยประกันวินาศภัยให .43 .50 ปานกลาง
กับตัวแทนผูรับประกันผูเอาประกันตองหัก ภาษี
ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 3
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ตาราง 7 (ตอ)   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี
                         ณ ที่จาย       จําแนกตามรายขอ (n=282)

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย X    SD ระดับ
18 กรณีการจายเงินใหกับ Shipping ที่เปนบริษัทหรือ

หางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ
.53 .50 ปานกลาง

ไทยใหหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา 5 % ของคาบริการ
19 กรณี Shipping จายคาดําเนินพิธีทางกรมศุลกากรใน

นามของเจาของสินคาใหแกผูประกอบการที่ตองเสีย
.70 .46 ปานกลาง

ภาษีเงินไดนิติบุคคล Shipping ตองหักภาษี ณ ที่จาย
ในนามเจาของสินคา

20 ผูขายสินคาที่ไมไดประกอบกิจการขนสงเปนปกติ
ธุระ ไดขายสินคาโดยสงสินคาใหแกลูกคาดวย และ

.61 .69 สูง

เรียกเก็บคาขนสงเพิ่มจากคาสินคา ผูจายเงินได
จะตองหักภาษี ณ ที่จายกรณีขนสงสินคาดวยใน
อัตรารอยละ 1

21 การใหเชารถยนตไมเปนการใหบริการขนสง การ .79 .40 ปานกลาง
หักภาษี ณ ที่จายจะตองหักในอัตรารอยละ 5

22 การใหบริการรับจางทําของและมีการขนสงดวย ถือ
เปนการรับจางทําของ

.91 .29 ต่ํา

ทั้งจํานวน
23 การใหบริการตามสัญญาระยะยาว ซ่ึงไมสามารถ .83 .37 ปานกลาง

คํานวณคาบริการที่จะไดรับทั้งสิ้น เปนจํานวน
ที่แนนอนแกผูรับบริการได จะตองชําระคาบริการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหากการจายคาบริการ
ไมถึง 1,000.- บาท  ผูจายเงินไมตองหักภาษี
ณ ที่จาย แตหากมีการจายคาบริการครั้งตอไป
อีก เมื่อนําไปรวมกับคาบริการที่จายไปครั้งแรกแลว
เกิน 1,000.- บาท  ผูจายเงินจะตองหักภาษี ณ ที่จาย
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ตาราง 7 (ตอ)   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี
                         ณ ที่จาย       จําแนกตามรายขอ (n=282)

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย X    SD ระดับ
24 เจาของสินคาทําสัญญาวาจางผูขนสินคาที่ไมเขา .44 .50 ปานกลาง

ลักษณะเปนสัญญาระยะยาวและคาบริการแตละ
เที่ยวที่ขนสงสินคามีจํานวนไมถึง 1,000.- บาท
อยูในขายตองหักภาษี ณ ที่จายดวย

25 การจายคาจางทําของใหแกผูรับจางที่เปนบริษัท/ .45 .50 ปานกลาง
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง
ประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยและไมมี
สํานักงานสาขาตั้งอยู เปนการถาวรใหหักภาษี
ณ ที่จายในอัตรารอยละ 5

รวม .63 .44 ปานกลาง

จากตาราง 7 พบวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการหัก
และนําสงภาษีหัก ณ ที่จายอยูในระดับปานกลาง เทากับ 0.63 (15.84/25)  ตามเกณฑการใหคะแนน  เมื่อ
พิจารณาตามรายขอพบวา คําถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายรูจักหนาที่ของตน
เองมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ .92 รองลงมาคือ รายละเอียดของการใหบริการรับจางทําของ
และขนสงดวยถือเปนการรับจางทําของทั้งจํานวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ .91 สวนรายที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ไดแกคําถามเกี่ยวกับกําหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ .18
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ตาราง 8   เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
               จําแนกตามรายขอ   (n=282)

เจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตอภาษีหัก ณ ที่จาย X SD ระดับ

1. ภาษีหัก ณ ที่จายเปนภาษีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 4.10 0.79 สูง
2. การเสียภาษีหัก ณ ที่จาย ถือเปนการชวยเหลือประเทศชาติ 3.92 0.70 สูง
3. การเสียภาษีหัก ณ ที่จายเปนเรื่องที่ยุงยาก ซับซอน 3.63 1.07 ปานกลาง

4. ผูที่เสียภาษีหัก ณ ที่จายอยางถูกตอง ถือวาเปนคนที่นายกยอง 3.78 0.82 สูง
5. การเสียภาษีหัก ณ ที่จาย ทําใหเสียเวลาในการประกอบอาชีพ 2.66 1.15 ปานกลาง
6. เราจะรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเสียภาษีหัก ณ ที่จายใหแกรัฐบาล 3.83 1.02 สูง
7.  ถาทานมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จาย ก็ควรเล่ียง 1.91 1.26 ต่ํา
8. ทานไดหักภาษี ณ ที่จายไวแลวไมนําสงถือไดวาเปนคนฉลาด
     รอบคอบ

1.78 1.24 ต่ํา

9. ภาษีหัก ณ ที่จายเปนเรื่องที่ตองใหความสนใจและมีความสําคัญ 3.84 0.87 สูง
10. คนที่หลีกเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จายไดถือวา เปนคนเลว 3.63 1.18 ปานกลาง
11. การหักภาษี ณ ที่จายเปนสิ่งไมจําเปนเพราะสิ้นปตองเสียภาษีอยู
      แลว

2.83 1.10 ปานกลาง

12. การหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายถือวาเปนภาษีที่ดีตอการพัฒนา
      ชาติ

3.57 0.93 ปานกลาง

13. ภาษีหัก ณ ที่จายถือวาเปนภาษีที่เหมาะสําหรับ  ประเทศกําลัง
      พัฒนา

3.79 0.81 สูง

14. ผูเสียภาษีหัก ณ ที่จายอยางถูกตอง ครบถวนถือวาเปนผูชวยเหลือ
     สังคม

3.79 0.81 สูง

15. คนที่หักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายถือถือไดวามีความรับผิดชอบ
      ตอประเทศชาติ

3.74 0.84 สูง

16. ภาษีหัก ณ ที่จายสามารถนําไปพัฒนาประเทศ ทันทีที่มีการนําสง 3.22 0.89 ปานกลาง
17. ผูเสียภาษีไมไดรับประโยชนจากการเสียภาษีหัก ณ ที่จายเลย 2.63 1.13 ปานกลาง
18. ภาษีหัก ณ ที่จายเปนภาษีที่นาศึกษา คนควา ทําความเขาใจ 3.83 0.98 สูง
19. ภาษีหัก ณ ที่จายจะทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดี 3.69 0.98 สูง
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ตาราง 8 (ตอ)  เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
                        จําแนกตามรายขอ   (n=282)

เจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตอภาษีหัก ณ ที่จาย X SD ระดับ

20. ภาษีหัก ณ ที่จายเปนภาษีที่มีอุปสรรคมากกวาภาษีประเภทอื่น ๆ 3.19 1.19 ปานกลาง
21. ภาษีหัก ณ ที่จายเปนภาษีที่ยากแกการทําความ เขาใจ 3.36 1.17 ปานกลาง
22. ภาษีหัก ณ ที่จายถือวาเปนภาษีที่สรางความเดือดรอนให
      ประชาชน

2.50 1.02 ปานกลาง

 23. ภาษีหัก ณ ที่จายเปนภาษีที่หักไวทุกครั้งที่มีการจายเงิน
      จึงไมจําเปนตองใหความสําคัญ

2.40 1.02 ปานกลาง

24. ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายเปนภาษีที่หักไวโดยไมมีความเปนธรรม 2.24 1.00 ต่ํา
25. การเสียภาษีเงินได หัก ณ ที่จายเปนการเสียภาษีที่ซํ้าซอน 2.96 1.34 ปานกลาง

รวม 3.23 1.01 ปานกลาง

จากตาราง 8 พบวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย มีเจตคติตอภาษีหัก ณ ที่จายอยูใน
ระดับปานกลาง คือมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.23 (80.82/25) ตามเกณฑการแบงระดับการวัดเจตคติซ่ึงอยู
ในชวงระดับปานกลาง คือ 2.34 – 3.67  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตาม
แบบสอบถามรายขอในดานเชิงนิมาน พบวา ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายมีเจตคติในการใหความสําคัญ
ของภาษีหัก ณ ที่จายมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.10 รองลงมาคือ ภาษีหัก ณ ที่จายถือเปนการชวย
เหลือประเทศชาติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 สวนในดานเชิงนิเสธ พบวา การเสียภาษีหัก ณ ที่จายเปน
เร่ืองที่ยุงยากซับซอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63
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4.3 การเปรียบเทียบความรูและเจตคติของเจาหนาท่ีผูมีหนาที่หักภาษี ณ ท่ีจาย

ตาราง 9  การเปรียบเทียบเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความ
               รับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา   จําแนกตามเพศ

ชาย   (n = 31) หญิง (n = 251)
เจตคติ

X SD X SD
t p-value

ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย 1.74 0.51 1.80 0.48 -0.637 0.525
เจตคติตอการ
เสียภาษีหัก ณ ที่จาย

2.12 0.49 2.12 0.39 0.071 0.943

รวม 2.12 0.42 2.13 0.36 -0.091 0.928

p < .05
จากตาราง 9 พบวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  เพศชาย มีเจตคติเฉลี่ย เทากับ 2.12  

เพศหญิง มีเจตคติเฉลี่ย เทากับ 2.13  คาที เทากับ – 0.091  ซ่ึงแสดงวาเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่
จายเพศชายและเพศหญิงมีเจตคติเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 10   การเปรียบเทียบเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย จําแนกตามประสบการณ
                  การหักภาษี  (n = 282)

เคย      (n = 253) ไมเคย(n = 29)
เจตคติ

X SD X SD
t p-value

ความรูความเขาใจเรื่อง
เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย 1.80 0.48 1.72 0.527 0.822 0.412
เจตคติตอการ
เสียภาษีหัก ณ ที่จาย 2.15 0.39 1.89 0.40 3.228 .001**

รวม 2.15 0.36 2.00 0.37 2.03 0.050

P* < .05  p**<.01
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จากตาราง 10  พบวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่เคยมีประสบการณหักภาษี ณ ที่จาย
มีเจตคติ เฉลี่ย เทากับ 2.15  เจาหนาที่ที่ไมเคยมีประสบการณหักภาษี  ณ ที่จาย  มีเจตคติ เฉลี่ย เทากับ
2.00  และมีเจตคติในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตาราง 11   คาทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – way – ANOVA) ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่
                  หกัภาษี ณ ที่จายที่มีอายุแตกตางกัน(n=282)

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

ความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 0.144 4 0.048 0.203 0.894
ภายในกลุม 65.927 278 0.237
รวม 66.071 282
เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 1.254 4 0.418 2.560 0.055
ภายในกลุม 45.402 278 0.163
รวม 46.656 282

p <. .05

จากตาราง 11  พบวาเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราที่มีอายุแตกตางกัน  มีความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่
จาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 เมื่อพิจารณาเจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตาราง 12  คาทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – way – ANOVA) ของเจาหนาที่ผูมี
                หนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่มีการศึกษาแตกตางกัน (n=282)

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

ความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 0.336 4 0.112 0.473 0.701
ภายในกลุม 65.735 278 0.236
รวม 66.071 282
เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 0.421 4 0.140 0.843 0.471
ภายในกลุม 46.235 278 0.166
รวม 46.656 282

จากตาราง 12  พบวาเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราที่มีการศึกษาแตกตางกัน  มีความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก
ณ ที่จาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

เมื่อพิจารณาเจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตาราง 13  คาทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – way – ANOVA)  ของเจาหนาที่ผูมี
                  หนาที่ หักภาษี ณ ที่จายที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน (n = 282)

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

ความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 0.491 3 0.246 1.045 0.353
ภายในกลุม 65.580 279 0.235
รวม 66.071 282
เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 1.653 3 0.826 5.124 0.007**
ภายในกลุม 45.003 279 0.161
รวม 46.656 282

*p <. .05 **p<.01

จากตาราง 13 พบวาเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานัก
งานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราที่มีสถานภาพแตกตางกัน  มีความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่
จาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 เมื่อพิจารณาเจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
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ตาราง 14  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
                 ดานสถานภาพการสมรส

สถานภาพสมรส
เจตคติ X โสด สมรส หมาย

                โสด 2.10 2.10 2.14 2.66
สมรส 2.14 - .03 .55*

                    หมาย 2.66 - -2.88

*p<.05

จากตาราง 14  พบวา  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่
มีสถานภาพโสด และหมาย มีเจตคติตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนมีเจตคติตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายไมแตกตางกัน

ตาราง 15  คาทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way– ANOVA)ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่
                  หักภาษี ณ ที่จายที่มีอาชีพแตกตางกัน (n = 282)

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

ความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 0.047 3 0.023 0.101 0.904
ภายในกลุม 66.023 279 0.237
รวม 66.071 282
เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 0.151 3 0.075 0.453 0.636
ภายในกลุม 46.505 279 0.167
รวม 46.656 282
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จากตาราง 15    พบวาเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราที่มีอาชีพแตกตางกัน  มีความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ
ที่จาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

เมื่อพิจารณาเจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ตาราง 16 คาทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way– ANOVA)ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่
                 หักภาษี ณ ที่จายของที่มีรายไดแตกตางกัน (n = 282)

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

ความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 1.598 5 0.400 1.717 0.146
ภายในกลุม 64.473 277 0.233
รวม 66.071 282
เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 1.646 5 0.411 2.532 0.041*
ภายในกลุม 45.010 277 0.162
รวม 46.656 282

*p<.05

จากตาราง 16    พบวาเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราที่มีรายไดแตกตางกัน  มีความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ
ที่จาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

เมื่อพิจารณาเจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
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ตาราง 17  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
                 ดานรายได

รายได
เจตคติ

X X1 X2 X3 X4 X5

ต่ํากวา 60,000 บาท (X1) 2.10 2.10 2.07 2.13 2.21 2.09
60,000 –100,000 บาท (X2) 2.07 - -.01 -.15 -.21* .00
100,001 – 200,000 บาท (X3) 2.13 - -.13* -.19* .01
200,001 – 400,000 บาท (X4) 2.21 - -.05 .15
มากกวา 400,000 บาท (X5) 2.09 - .21

*p<.05
                 จากตาราง 17  พบวา  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย

ที่มีรายไดต่ํากวา 60,000 บาทและรายได 200,001 – 400,000 บาท  รายได 60,000 –100,000 บาทและ 
รายได 200,001 – 400,000 บาท มีเจตคติตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนมีเจตคติตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายไมแตกตางกัน

ตาราง 18  คาทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way– ANOVA)ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่
                 หักภาษี ณ ที่จายของที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน (n = 282)

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

ความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 0.961 4 0.320 1.367 0.253
ภายในกลุม 65.110 278 0.234
รวม 66.071 282
เจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ระหวางกลุม 1.313. 4 0.438 2.682 0.047*
ภายในกลุม 45.343 278 0.163
รวม 46.656 282

*p<.05
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จากตาราง 18     พบวาเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยว
กับภาษีหัก ณ ที่จาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 เมื่อพิจารณาเจตคติตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05

ตาราง 19  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
                 ดานระยะเวลาปฏิบัติงาน

รายได
เจตคติ

X X1 X2 X3 X4

1 – 5 ป (X1) 2.12 2.12 2.10 2.11 2.25
6 – 10 ป (X2) 2.10 - -.20* -.19* -.32*
11 – 15 ป (X3) 2.11 - .03 -.12
เกิน15 ป ขึ้นไป (X4) 2.25 - -.12

*p<.05
จากตาราง 19  พบวา  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่

มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต 1 – 5 ป กับ 6 – 10 ป  ตั้งแต 1 – 5 ป กับ 11 – 15 ป และ 1 – 5 ป กับ เกิน 
15 ป ขึ้นไป มีเจตคติตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05
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4.4 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย
จากการศึกษาวิจัยพบวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายไดใหความสนใจในการตอบแบบ

สอบถามปลายเปดที่ไดใหอิสระในการเสนอปญหาและอุปสรรคในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย
ไวในหลายๆประเด็นที่นาสนใจ  ดังนี้  คือ

4.4.1 การหักภาษี ณ ที่จาย มีหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติมากเกินไป
4.4.2 อัตราการหักภาษี ณ ที่จาย มีหลายอัตรา ทําใหปฏิบัติไมถูกตอง
4.4.3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย มีรายละเอียดมาก
4.4.4 เจาหนาที่สรรพากรใหความเห็นในการหักภาษี ณ ที่จายไมตรงกัน
4.4.5 การจายเงินหลายกรณีไมสามารถสรุปไดวาจะตองมีการหักภาษี ณ ที่จายหรือไม
4.4.6 กรมสรรพากร ควรมีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายใหมากขึ้น


