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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความรูความเขาใจและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จายตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ  ที่จาย โดยมีวัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย และผลการ
วิจัยสามารถสรุปได  ดังนี้

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย

5.1.1 เพื่อศึกษาความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดที่หัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมี
หนาที่หักและนําสงภาษี ณ ที่จายโดยจําแนกตาม เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ประสบการณการทํางานและการฝกอบรมสัมมนา

5.1.3 เพื่อเปรียบเทียบความรูของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หัก  และนําสงภาษี ณ ที่จาย ระหวาง
หนวยงาน  ภาครัฐและภาคเอกชน

5.1.4  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

5.2 ระเบียบวิธีวิจัย

5.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่หักและนําสงภาษี
หัก ณ ที่จาย ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  ในปงบประมาณ 
2546 ที่มายื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ สาขาทองที่ที่มีการหักและนําสง จํานวน  1,162  คน จาก
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จํานวน  11  แหง (11 อําเภอ) โดยจําแนกเปนผูปฏิบัติงานในสวน
ของบริษัทเอกชน  จํานวน  939 คน  ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน  223  คน  ซ่ึงขอบเขตของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรามีขนาดประชากรที่พอเหมาะ  
ประกอบกับมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท   ซ่ึงสามารถนําไปใชอางอิงประชากรทั้งประเทศได
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กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดจากการสุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและ
นําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  
จํานวน  282  คน  จําแนกเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของเอกชน จํานวน  216  คน ขา
ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานสวนทองถ่ิน จํานวน  66  คน   คํานวณขนาดตัวอยาง
จากตารางสําเร็จที่ใชสูตรของเครซี่และมอรแกน 1970 : 608  (อางใน นภดล  พลจันทร  2541: 23)

5.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

     การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 
และเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลา 6 เดือน ในชวงเดือน ตุลาคม 2546 – มีนาคม 2547 โดยไดรับความ
รวมมือจากเจาหนาที่สรรพากรประจําสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั้ง  11  สาขา แจกแบบสอบ
ถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบกับกลุมตัวอยางที่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่
จายในระหวางวันที่ 1 –7 ของเดือน  เนื่องจากในวันดังกลาวเปนวันที่กําหนดใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ 
ที่จายนําภาษีที่หักไวสงสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองที่ที่มีการจายเงินโดยใหกรอกขอมูลให
โดยตรง หากผูนําสงรายใดไมไดเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายก็
จะฝากแบบสอบถามไปใหเจาหนาที่กรอก และนําสงสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเดือนถัดมา  
ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบ นํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแลวจึง
ทําการวิเคราะหขอมูล

5.2.3 การวิเคราะหขอมูล   

      ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชคือ 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที  และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว

5.3 สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยสรุปไดดังนี้

5.3.1 เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีเจตคติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 85.5 และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายและความคิดเห็นตอการเสียภาษีหัก ณ ที่จาย อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 72.3 และ 81.9 ตามลําดับ
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5.3.2 การเปรียบเทียบความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ ผูมี
หนาที่หักและนําสงภาษี ณ ที่จาย จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน ประสบการณการทํางานและการฝกอบรมสัมมนา ดังนี้

1) เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากที่สุด  มี
อายุอยูในชวง 31-40 ป  สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 72 สถานภาพการสมรส  
มีสถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยตอปอยูในชวง 100,000 – 200,000 บาท  มีประสบการณในการ
ทํางานในชวง 6 – 10 ป  รองลงมาทํางานในชวง  11 – 15 ป  และมีประสบการณในดานการหักและ
นําสงภาษีหัก ณ ที่จาย   เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายเพศหญิงมีเจตคติไมแตกตางจากเพศ
ชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ที่มีอายุแตกตางกัน มีเจตคติในภาพรวมไมแตกตางกัน

3) เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  ที่มีการศึกษาตางกัน มีเจตคติในภาพรวมไมแตกตางกัน

4) เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีเจตคติในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีความคิดเห็นตอการ
เสียภาษีหัก ณ ที่จายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5) เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ที่ประกอบอาชีพแตกตางกัน  มีเจตคติในภาพรวมไมแตกตางกัน

6) เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  ที่มีรายไดแตกตางกัน มีเจตคติในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวามีความคิดเห็นตอการเสียภาษีหัก ณ ที่
จายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7) เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน มีเจตคติในภาพรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีความคิดเห็นตอการ
เสียภาษีหัก ณ ที่จายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

93

5.3.3 การเปรียบเทียบความรูของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่ปฏิบัติงานในสวน
ของทางราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานบริษัทเอกชน มีความรูและเจตคติเกี่ยว
กับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายไมแตกตางกัน

5.3.4 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ไดรับความรวม
มือจากผูมีหนาที่หักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายดวยดี โดยไดรับคําแนะนําถึงปญหาและอุปสรรค
ตางๆ  พอสรุปไดดังนี้

1) การหักภาษี  ณ  ที่จายมีหลักเกณฑและระเบียบวิธีปฏิบัติมากเกินไป
2) อัตราการหักภาษี ณ ที่จายมีหลายอัตราทําใหปฏิบัติไมถูกตอง
3) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จายมีรายละเอียดมาก
4) เจาหนาที่สรรพากรใหความเห็นของการหักภาษี ณ ที่จายหลายกรณีไมตรงกัน
5) การจายเงินไดบางประเภทสรุปไมไดวาจะตองมีการหักและนาํสงหรือไม
6) กรมสรรพากร ควรจัดใหมีการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย

5.4 การอภิปรายผล
5.4.1  การศึกษาความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขต

ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา พบวา ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายมีความรู
และเจตคติเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 
0.63 ทั้งนี้เนื่องจาก ในปจจุบันการดําเนินการหรือการบริหารงานของกรมสรรพากรไดกําหนด  
ยุทธศาสตร ในการใชกรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส(e-Revenue) ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของกรม
สรรพากรในการใชไอทีเปนหลักในการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรและการพัฒนาองค
กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ที่สําคัญคือ เพื่อใหผูเสียภาษีได
รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยเปนการบริการทางอิเล็กทรอนิกส(e-Service) มากขึ้น  แตใน
ทางปฏิบัติเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายนั้น ทุกคนมีเวลาจํากัดในการปฏิบัติงาน บางวันตอง
ปฏิบัติงานในหลายหนาที่ควบคูกันไป ทําใหไมมีเวลาศึกษาระเบียบ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย

5.4.2 การเปรียบเทียบความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมี
หนาที่หักภาษี ณ ที่จาย โดยจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ระยะ
เวลาที่ปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน พบวา ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายมีความรูและ 
เจตคติไมแตกตางกัน  นั่นคือ กรมสรรพากรไดนําเอาระบบไอทีมาใชในการบริหารงาน  ไดพัฒนา 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงในดานตางๆ ดังนี้ คือ
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1) การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยกรมสรรพากรไดนํานโยบายกํากับดูแลและให
บริการผู เสียภาษีเปนรายผูประกอบการบนเครือขายคอมพิวเตอรมาใช ชวยใหขาราชการ            
กรมสรรพากรสามารถทํางานไดอยางใกลชิดกับผูเสียภาษีดวยขอมูลที่เปนปจจุบันพรอมกับจัดทํา
ระบบฐานขอมูลผูเสียภาษี เพ่ือใหกระบวนการทํางานของกรมสรรพากรรวดเร็ว โปรงใส

2) การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแบบเชื่อมขอมูล(Online) เพื่อใหเจาหนาที่     ในทุก
พื้นที่ทั่วประเทศติดตามการเสียภาษีโดยสามารถเรียกดูขอมูลผูเสียภาษีไดอยางเปนปจจุบัน       
สอดคลองกับปรัชญาการจัดเก็บภาษีในเชิงรุก ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจากการตรวจสอบภาษียอนหลัง     
มาเปนการกํากับดูแลการเสียภาษีใหเปนปจจุบัน พรอมกับพัฒนาระบบที่ใหผูเสียภาษีสามารถ      
ทําธุรกรรมกับกรมสรรพากรผานอินเทอรเน็ตไดโดยตรง เชน การชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส   
การคนหาขอมูลแบบและสามารถ Download คํารองและแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภท 
การใหความรูทางอินเทอรเน็ต เชน ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส หองขาวกรมสรรพากร 
เปนตน

3) การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่ โดยไดกระตุนใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของกรมสรรพากรทุกคนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จนกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปน 
หัวใจหลักขององคกร ซ่ึงจะทําใหผูเสียภาษีไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เปนการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น  กรมสรรพากรไดปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่จากการมุงตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความผิด เปนผูจัดเก็บภาษีที่ไมมีความยืดหยุน มาเปนตัวแทนจัดเก็บภาษีที่เปนมิตรโดยการ
กํากับดูแล  และใหคําปรึกษาที่ถูกตอง    จึงเปนการมุงเนนใหความสําคัญกับผูเสียภาษีเปนหลัก
(Customer  Oriented)

จากการเปลี่ยนแปลงของกรมสรรพากรที่กลาวมาขางตน ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน    
เกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายไดรับการดูแลอยางใกลชิดและเทาเทียมกันของเจาหนาที่            
กรมสรรพากร จึงทําใหมีความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ไมแตกตางกัน อนึ่ง    
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนตัวช้ีวัดสําคัญที่บงชี้ถึงความสําเร็จของยุทธศาสตรกรมสรรพากร
อิเล็กทรอนิกส คือ กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดสูงกวาเปาหมายมาโดยตลอด

อนึ่งกรมสรรพากร มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส และเนน     
การบริการที่ดีสําหรับผูเสียภาษีอากรทุกประเภท ทุกแหลงภาษี  ส่ิงสําคัญที่สุดของกรมสรรพากร 
ไมใชอยูที่การจัดเก็บภาษีอากรใหไดตามเปาหมายเพียงอยางเดียว ความเต็มใจและความสมัครใจ 
ในการเสียภาษีนั่นเองที่เปนเปาหมายหลักของกรมสรรพากรอยางแทจริง เพราะเปนส่ิงสําคัญใน
การสรางความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ กรมสรรพากรจึงตองมีกระบวนการบริหารใน       
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การจัดเก็บภาษีที่มุงตอบสนองตอเจตคติ ความรู ความเขาใจในระบบภาษีอากรของประชาชน และ
มีการบริการอยางหลากหลาย สรางความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส มีการกํากับดูแล และให
บริการ    ผูเสียภาษีอยางใกลชิดเปนรายผูประกอบการและเปนปจจุบัน  ความหลากหลายในการให
บริการเพื่อสรางความสมัครใจในการเสียภาษี  มีดังนี้  คือ

(1) การกํากับดูแลและใหบริการผูเสียภาษีอยางใกลชิดเปนรายผูประกอบการและ
เปนปจจุบันเปนรูปแบบบริการที่กรมสรรพากรตั้งใจจะใหบริการผูเสียภาษีดวยการ จัดเจาหนาที่
ประจํากลุมหนึ่งไวสําหรับดูแลผูเสียภาษีแตละรายเปนรายผูประกอบการ(Ownership) เพื่อใหคํา
ปรึกษาหารือ แนะนําเกี่ยวกับปญหา ขอกฎหมาย และขอเท็จจริงตางๆ ที่จะทําใหเจาหนาที่นั้นมี
ความรับผิดชอบ (Accountability) และโปรงใส(Transparency) อันมีผลใหการเสยีภาษี  ในปจจุบัน
เปนไปอยางถูกตอง ทําใหไมตองมีการถูกตรวจสอบภาษียอนหลัง ซ่ึงตองมีเบี้ยปรับภาษีอากรและ
เงินเพิ่มตามมาอีกทั้งยังอํานวยความสะดวกใหกับผูเสียภาษี โดยเจาหนาที่จะเปนผูไปใหบริการ ณ 
สถานประกอบการของผูเสียภาษี ซ่ึงเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของผูเสียภาษีที่จะมาติดตอ
ราชการกรมสรรพากร

(2)  การใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตส และอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้
ก. การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี ผูเสียภาษีสามารถยื่นแบบแสดง

รายการและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตทางเว็บไซตกรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th  ไดทุก

ประเภทภาษี ในทุกเวลา และทุกแหงที่สามารถเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตได โดยสามารถทําได
ดวยตัวเองตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดรายการ

ข. การเพิ่มชองทางการชําระภาษีอากรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  สําหรับผู
เสียภาษีอากรที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต         ทางเว็บไซตกรม
สรรพากรที่ http://www.rd.go.th  สามารถเลือกชองทางการชําระภาษีได เชน ชําระผานเครื่องฝาก 

ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) เฉพาะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การชําระผานระบบการจายเงินทาง
ธนาคาร(e-Payment) หรือชําระผานระบบธนาคาร(Tele-Banking) และชําระผานระบบทาง
โทรศัพท(Mobile Phone) รวมทั้งชําระทางอินเทอรเน็ต ชําระผานจุดรับชําระของรานสะดวกซื้อ 
(Counter Service)  และชําระโดยทางไปรษณีย(Pay at Post)

ค. การคืนเงินภาษีอากร สําหรับการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรม
สรรพากรไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชส่ังพิมพเช็คแบบอัตโนมัติ เมื่อประมวลผลเสร็จและจัด
สงทางไปรษณียในนามของผูเสียภาษี    นอกจากนี้ในป 2546 ผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ยื่น
แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 และขอคืนผานอินเทอรเน็ต จะไดรับคืนเงินภาษีอากร
ภายใน  1  เดือนดวย สวนการคืนภาษีมูลคาเพิ่มนั้นไดปรับปรุงวิธีการจายคืนภาษีมูลคาเพิ่มกรณี     
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ผูประกอบการสงออกที่ดี ที่ยื่นแบบ  ภ.พ.30 ทางอินเทอรเน็ต โดยจะนําเขาบัญชีเงินฝากของผูขอ
คืนโดยตรง ซ่ึงเปนการลดขั้นตอน   ไมตองโอนเงินผานสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อําเภอ)

(3)  บริการกฎหมาย ขอมูล ขาวสาร eTaxinfo และการใหบริการสามารถ 
Download แบบแสดงรายการไดทุกประเภทโดยตรงไมตองมาติดตอที่กรมสรรพากร สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

กรมสรรพากรไดเปดใหบริการกฎหมาย ขอมูล ขาวสาร ที่เปนอิเล็กทรอนิกส   ในรูปแบบ 
Online Real Time ใหผูเสียภาษีทั่วไปสามารถรับบริการผานทางอินเทอรเน็ต eTaxinfo และหรือ
ผานทางตูจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดทันทีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง โดยผูเสียภาษีที่เปนสมาชิก
ไมเสียคาใชจายแตอยางใด ทําใหผูเสียภาษีสามารถรับทราบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขอมูล ขาวสาร
ตางๆ ไดตลอดเวลาพรอมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ผูเสียภาษีสามารถพิมพแบบแสดงรายการ
(Download) คํารอง คําขอที่ผูเสียภาษีตองใชในการติดตอหนวยงานสรรพากรในรูปแบบของ         
e-form เพื่อใชยื่นผานอินเทอรเน็ตได

(4)  การใชเลขประจําตัวประชาชนแทนเลขประจําตัวผูเสียภาษี     ตั้งแตวันที่  1  
ตุลาคม  2546  เปนตนไป การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และแบบ  ภ.ง.ด.91 สําหรับผูเสยีภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาที่มีเลขประจําตัวประชาชนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร สามารถใช
เลขประจําตัวประชาชนแทนเลขประจําตัวผูเสียภาษีไดทันที เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมี
หนาที่เสียภาษี และสนับสนุนการใชเลขประจําตัวประชาชนเปนเลขประจําตัวหลักแหงชาติดวย

จากการดําเนินงานของกรมสรรพากรดังกลาวขางตน ทําใหกรมสรรพากรไดรับ
การยอมรับทั้งจากประชาชนและผูบริหารของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ไดกลาวยอมรับในความสําเร็จของกรมสรรพากร   เมื่อคราวประชุมเชิงปฏิบัติการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  26  มีนาคม  2546 วา   “การเรียนรูจากคนอื่นก็จะทําใหเรากลับมาดู
ตนเองก็จะเห็นวาเราควรตองปรับตัวอยางไรบาง การเรียนรูทําไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ใน
ประเทศในระบบราชการก็คือของกรมสรรพากร ซ่ึงไดรับรางวัลมามากมาย ทั้งอินทราเน็ต 
(Intranet) และอินเทอรเน็ต(Internet) และรางวัลในฐานะผูบริหารที่ใสใจเรื่อง ของอินเทอรเน็ต 
เรื่องของการทํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(e-Government) ก็เปนตัวอยางอันดี” นอกจากนั้นกรม
สรรพากรยังไดรับการยอมรับโดยการไดรับรางวัลตางๆ ทั้งจากในประเทศและ ตางประเทศอีก
หลายรางวัล  อาทิเชน

รางวัลชนะเลิศในประเทศ  (โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเดน คร้ังที่ 2 ในป 
2546) ไดแกรางวัลการบริการประชาชนแบบ Online ดีเดน รางวัลการใชไอทีเพื่อการบริหารองคกร
ดีเดนและรางวัลผูบริหารไอทีดีเดน
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รางวัลชนะเลิศในตางประเทศ ไดแก รางวัลเอเชียอะวอรด(eASIA Award) ประเภท       
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Business in the Public Sector) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 ซ่ึงเปน
รางวัลที่นําความภูมิใจมาสูกรมสรรพากรและประเทศไทย อีกทั้งยังเปนแรงบันดาลใจใหกรม
สรรพากรยืนหยัดที่จะพัฒนายุทธศาสตรกรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป  เปนรางวัลที่
ไดรับจากการนําเสนอยุทธศาสตรตอสภาระหวางประเทศกลุมเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific Council 
for Trade Facilitation and Electronic Business : AFACT ) ซ่ึงดําเนินงานภายใต United Nations 
Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
และสงเสริมการอํานวยความสะดวกดานการคาระหวางประเทศ และการทําธุรกรรม        ทาง
อิเล็กทรอนิกส สมาชิก AFACT ประกอบดวย ออสเตรเลีย อินเดีย จีนไทเป อินโดนีเซีย อิหราน 
ญี่ปุน เกาหลี ศรีลังกา มาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร 
ไทย และเวียดนาม

นอกจากนี้กรมสรรพากรยังเปนตัวแทนของประเทศในกลุมเอเชียประเทศเดียวที่ไดรับ
เชิญใหนําเสนอผลงานยุทธศาตรใน  Global eBusiness Forum  ระหวางการประชุม World Summit 
of the Information Society ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ในชวงตนเดือนธันวาคม 2546  
(กรมสรรพากร. 2546 : 38-41)

5.4.3 ในการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา เจาหนาที่ผูมี
หนาที่หักภาษี ณ ที่จายไดเสนอปญหาและอุปสรรคในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย ดังนี้

1) การหักภาษี ณ ที่จาย มีหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติมากเกินไป และมีอัตราการหัก
ภาษี ณ ที่จายหลายอัตราทําใหปฏิบัติไมถูกตอง กรมสรรพากรไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติไวโดยแยกกลุมประเภทเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติแลว และไดจัดทําเปน     แผนพับเพื่อ
แจกผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ตาม ท.ป.4/2528 และ ท.ป.101/2544 ซ่ึงรายละเอียด      ผูวิจัยไดนํา
รายละเอียดมากลาวไวในบทที่ 2 ของหนังสือวิจัยเลมนี้แลว นอกจากนี้ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายยัง
สามารถเขาไปในเวบไซดของกรมสรรพากร www.rd.go.th/  เพื่อศึกษารายละเอียด  เกี่ยวกับภาษี

หัก ณ ที่จายไดตลอดเวลา
2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย มีรายละเอียดมากเกินไป นั้น ปจจุบันกรม

สรรพากรไดดําเนินการใหผูมีหนาที่หักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายไดรับความสะดวกในการ ยื่น
แบบแสดงรายการสามารถยื่นรายการทางระบบอินเทอรเน็ตไดโดยไมตองกรอกรายละเอียดในแบบ
แสดงรายการ และกรมสรรพากรยังเปดโอกาสใหยื่นแบบแสดงรายการโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสได
ดวยโดยไมตองสงรายละเอียดพรอมแบบแสดงรายการ
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3) กรณีเจาหนาที่กรมสรรพากรใหความเห็นหรือใหคําแนะนําไมตรงกันนั้น     อาจจะ
มีการเขาใจในประเด็นหลักตางกันได  ปจจุบันกรมสรรพากรไดดําเนินการเปดเว็บไซด     ใหสอบ
ถามปญหา พรอมกับสายดวนโทรสอบถามไดตลอดเวลา โดยผูเชี่ยวชาญของกรมสรรพากร

4) กรมสรรพากรควรมีการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายใหมากขึ้น     ในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ การอบรมสัมมนาเรื่องการใหความรูสําหรับผูเสียภาษีนั้น กรมสรรพากร
ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องและมีระบบ ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประกอบการและ    
ผูเสียภาษีอากรไดเปนอยางดีไมวาจะเปนการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสในระบบอินเทอรเน็ต และ
เว็บไซดของกรมสรรพากร ผูเสียภาษีหรือประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา

5.5 ขอเสนอแนะ
5.5.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

         จากการศึกษาเรื่อง ความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  ตอการ
หักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายมีความรูและเจตคติ
ตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายอยูในระดับปานกลางผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้

1) เนื่องจากผูมีหนาที่หักภาษ ีณ ที่จาย มีความรูและเจตคติตอการหักและนําสงภาษีหัก 
ณ ที่จายอยูในระดับปานกลาง ในระยะสั้นนี้  ผูวิจัยเห็นวา ควรจัดใหมีการสัมมนา    ประชาสัมพันธ 
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของหนวยงานสรรรพากรใหมากยิ่งขึ้น โดยใชส่ือที่มีอยูในปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสรรพากรมีวิทยาการกาวหนาในเรื่องของอิเล็กทรอนิกสอยูแลวใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซ่ึงจะเปนการยกระดับความรูความเขาใจ  ตลอดจนการสรางความรูสึกและจิต
สํานึกที่ดีของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในดานนี้ใหเห็นวาการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายที่ถูกตอง
จะชวยใหการพัฒนาประเทศขับเคลื่อนและเปนไปอยางตอเนื่อง สามารถมีงบประมาณไวบริหาร
ประเทศไดทนัที

2) จากการศึกษาวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของกับภาษีหัก ณ ที่จายซ่ึงเปน
ภาษีประเภทหนึ่งของการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย การที่จะทําใหการจัดเก็บภาษีอากรได
รับความเปนธรรมและเสมอภาคกัน รัฐบาลจะตองทําใหประชาชนเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอภาษี
อากร และมีความรูสึกอยากที่จะเสียภาษีใหกับรัฐบาล เพราะภาษีอากรเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันของระบบการศึกษาของไทย วิชาภาษีอากร จัดเปนวิชา
ที่ไมไดรับความสําคัญมากนัก  ผูวิจัยใครขอเสนอใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศใหได
เล็งเห็นความสําคัญและการสรางจิตสํานึกหรือเจตคติที่ดีตอการภาษีอากร โดยจัดใหมีการเรียนการ
สอนวิชาภาษีอากรในทุกระดับการศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาและ  
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ความยากงายในแตละระดับควรแตกตางกันไปตามเนื้อหาและวิชาที่เปดสอน  ตัวอยางเชน ในระดับ
ประถมศึกษาจะตองสรางจิตสํานึกใหกับเด็กไดรับรูถึงความหมายและหนาที่ของผูมีรายไดวาจะ
ตองเสียภาษี ในระดับมัธยมเนื้อหาในรายวิชาที่เปดสอนก็ควรจะเนนใหทราบวา  ภาษีอากรที่
ประเทศไทยจัดเก็บอยูในปจจุบันมีกี่ประเภทอะไรบาง  และในระดับอุดมศึกษาเนื้อหาของวิชาที่  
จะตองศึกษา คือรายละเอียดของประมวลรัษฎากร และผลกระทบของภาษีอากรที่เกี่ยวของกับ    
การพัฒนาประเทศ  การศึกษาแตละระดับนั้นจะทําใหประชาชนรูหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งใน     
การดําเนินชีวิต และถือเปนหนาที่ที่สําคัญที่จะชวยพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป

3) การเชิญชวน การประชาสัมพันธ การสรางการศึกษา  ลวนเปนสิ่งซึ่งจะทําใหประชา
ชนมีความสมัครใจ มีความสํานึกในหนาที่ซ่ึงมีความสําคัญอยูไมนอย  หากวาการเสียภาษีอากรของ
ประชาชนมีโอกาสยอนกลับมาในรูปของผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน ก็จะทําใหภาษีอากรมีความ
สําคัญตอประชาชนผูเสียภาษีเปนอยางยิ่ง เพราะทุกคนมีความตองการที่จะเสียภาษีใหถูกตอง
ครบถวนไมมีการเสียภาษียอนหลัง ไมมีการทุจริตคดโกงภาษีอากร กลาวคือ ผูมีรายไดและ เสียภาษี
อากรสม่ําเสมอตลอดจนเกษียณอายุราชการ หรือไมสามารถทํางานใหเกิดรายไดขึ้นอีก    รัฐบาลจะ
ตองดูแลปูนบําเหน็จความดีความชอบใหไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงินกลับมา เสมือนเปนบําเหน็จ
บํานาญสําหรับผูเสียภาษีอากรมาตลอด และจากผลของการเสียภาษีที่ถูกตองนี้ก็จะทําใหประชาชน
มีความรู มีเจตคติที่ดีตอการเสียภาษีอากรตลอดไป

5.5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) การศึกษาความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย เปนการศึกษา

ในเรื่องของภาษีหัก  ณ ที่จายเพียงประเภทเดียวเทานั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีการจัด
เก็บอยูในประเทศไทยใหครบทุกประเภท เพื่อใหครอบคลุมและเปนประโยชนตอการพัฒนาปรับ
ปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศทั้งระบบ

2) ในดานขาราชการหรือเจาหนาที่สรรพากร ควรมีการศึกษาความรูความเขาใจในตัว
บทกฎหมายที่ปฏิบัติงานอยูวา มีความรูความเขาใจมากนอยแคไหน เพราะผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่
จาย จะมีความรูและเจตคติที่ดีตอภาษีหัก ณ ที่จายมากนอยเพียงใด   สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับการติดตอ
สอบถามหรือการประชาสัมพันธของเจาหนาที่สรรพากรที่ตองพบกันเปนประจําทุกเดือนภาษี
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3)  ควรศึกษาถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สรรพากร  ดวยวา 
มีขวัญและกําลังใจเชนใดในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีอากร

4) ควรใหมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดเก็บภาษีอากร วามี
ปญหาและอุปสรรคใดบางที่ทําใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายหรือนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร            
ของประเทศ


