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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของ
ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและ
แนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 20 - 59 ปี จ านวน 400 ราย เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย T-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในระดับน้อย
ท่ีสุด 2) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ตามลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจท่ีต่างกัน และ 3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ได้แก่ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกน้อย และให้มีการประชาสัมพันธ์ท่ี
เกี่ยวกับภาษีมรดกตามส่ือต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the level of knowledge and 

understanding on the inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot District, Tak 
Province, 2)  to compare the level of knowledge and understanding on the 
inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province according to 
demographic characteristics such as gender, age, education level, business, and 
monthly average income.  and 3) to study the problems and guidelines to develop 
knowledge and understanding on the inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot 
District, Tak Province.The sample group was consisted of 400 entrepreneurs in the 
Tak Special Economic Zone, Mae Sot District, Tak Province who were 20 to 59 years 
old. Research instrument was a questionnaire. Data were analyzed using percentage, 
mean, t-test and one way ANOVA. Research findings revealed that (1 )  the level of 
knowledge and understanding about the inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot 
District, Tak Province was at the least level. (2 ) Level of knowledge and understanding 
on inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province, according to 
demographic characteristics such as age, education level business, and monthly 
average income were different. (3) In terms of problems and suggestions to develop 
knowledge and understanding on the inheritance tax of entrepreneurs in Mae Sot 
District, Tak Province, interviewees suggested than people have little knowledge and 
understanding on inheritance tax, thus there should be public relations regarding 
inheritance tax via various media. 
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บทน า 
ภาษีมรดกเป็นภาษีท่ีเก่าแก่ประเภทหนึ่งซึ่งเริ่มมีการจัดเก็บมาต้ังแต่สมัยโบราณ แม้จะเป็น

ภาษีท่ีน ารายได้มาสู่รัฐเป็นจ านวนน้อย แต่กลับเป็นท่ีนิยมจัดเก็บในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เพราะเป็น
ภาษีท่ีจัดเก็บตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) และไม่มีผลกระทบต่อผู้เสีย
ภาษี เนื่องจากภาษีดังกล่าวจะจัดเก็บก็ต่อเมื่อมีความตายเกิดขึ้นเท่านั้น (กมลทิพย์ ทองพิชัย , 2551 
หน้า, 26-27) ภาษีมรดกมีลักษณะเป็นการจัดเก็บจากผู้รับมรดกโดยตรง ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีจึงไม่
สามารถผลักภาระทางภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ท่ีมีความมั่งค่ังทางทรัพย์สิน       
โดยแท้จริง โดยการจัดเก็บภาษีมรดกท่ีใช้ในแต่ละประเทศสามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ      
(1) ภาษีกองมรดก (Estate Taxes) และ (2) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Taxes)   

อ าเภอแม่สอด เป็นอ าเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก มีพื้นท่ีประมาณ 1,986 ตาราง
กิโลเมตร เป็นอ าเภอท่ีอยู่ติดชายแดนและเป็นท่ีต้ังจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เช่ือมโยง
เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า และเมื่อ พ.ศ. 2560 อ าเภอแม่สอดได้รับการสนับสนุนให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามหนึ่งในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก โดยเป็น
ศูนย์กลางค้าท่ีติดต่อกับเมืองเมียวดีในประเทศพม่าด้วย (อ าเภอแม่สอด วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ,  
2561) ซึ่งก่อนเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นท่ีสังเกตว่าราคาท่ีดินในอ าเภอแม่สอดพุ่งสูงเกือบ 10 เท่า 
เนื่องจากอ าเภอแม่สอดมีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและใกล้กับเมืองย่างกุ้งของพม่า และจากข้อมูล
ธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีจ านวนนิติบุคคลท่ีต้ังใหม่ในอ าเภอแม่สอดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากปี 
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการท่ีจัดต้ังธุรกิจใหม่นี้ ถือได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูง มีท่ีดิน มีสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มาก รวมถึงมีผล
ก าไรจากการประกอบธุรกิจด้วย จะเห็น ได้ว่าอ าเภอแม่สอดเป็นพื้น ท่ี เขตเศรษฐกิจพิ เศษ                        
มีผู้ประกอบการลงทุนประกอบกิจการเป็นจ านวนมาก และมีผู้ประกอบการจัดต้ังธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนมากตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 แต่จากผลการจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพากร
พื้นท่ีตาก ปีงบประมาณ  2550–2560 กลับไม่มีรายได้จากการช าระภาษีการรับมรดกเลย (ผลการ
จัดเก็บภาษีสรรพากรภาค 7, 2550 - 2560) เป็นต้น และเมื่อพูดถึงเรื่อง “ภาษีมรดก” หลายคน
อาจจะมองว่าเป็นเรื่องท่ีไกลตัว  ท าให้ไม่ค่อยมีผู้ใดสนใจและให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากนัก ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วการศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องภาษีมรดกไว้ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนท่ัวไปในอนาคตได้ ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความรู้สึกท่ีดีใน
การเสียภาษีมรดกนั้น ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร ผู้ท าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี หรือ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการวิชาการสู่สังคม จึงควรมีส่วนร่วมอย่างต้ังใจและ
จริงจังท่ีจะให้ความรู้และข้อมูลท่ีเพียงพอส าหรับการเสียภาษีมรดกท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม 
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ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจท่ีได้รับมรดกซึ่งมีหน้าท่ีเสียภาษีก็ควรจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีมรดกด้วยเช่นกัน 

จากความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่ามีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับใด รวมถึงปัญหาและแนวทางท่ีจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดก
อย่างไร  เพื่อเป็นข้อมูลเสริมและเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน ภาครัฐ และผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอ                 
แม่สอดจังหวัดตาก 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขต
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามลักษณะประชากรศาสตร์  เช่น  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา              
การประกอบธุรกิจ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

3. เพื่ อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของ
ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  

2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. การประกอบธุรกิจ  
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี

มรดกของผู้ประกอบการในเขต
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังผู้ประกอบการท่ีอยู่ในเขตอ าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก โดยให้ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมายังผู้วิจัย และผู้วิจัยลงพื้นท่ีไป
ยังอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเอง หลังจากกรอกเสร็จ ผู้ศึกษา
จะท าการรวบรวมผลเอาไว้ทันที และน าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา 
และทดลองใช้ (Try Out) จ านวน  30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงแบบอัลฟ่าครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.93 ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561 

ประชากรในงานวิจัย คือ ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่ีก าหนดให้เป็น
พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีท้ังหมด 8 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง 
ต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่ตาว ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่กุ และต าบลมหาวัน ซึ่งมี
จ านวนท้ังส้ิน 1,348 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ท่ีประกอบธุรกิจในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  อ าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก  ท่ีมีอายุต้ังแต่  20 - 59  ปี มีการก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane 
(Yamane, 1967) โดยมีระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 95 หรือเกิดความผิดพลาดได้
ร้อยละ 5 ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยจ านวน 400 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะค าถามปลายเปิด และปลาย
ปิดชนิดเลือกตอบและแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด  จังหวัด
ตาก การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดก
ของผู้ประกอบธุรกิจในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ส าหรับการแปรความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.81- 
2.60 หมายถึง น้อย, ค่าเฉล่ีย 2.61- 3.40 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง มาก, 
ค่าเฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายุระหว่าง   

31-40 ปี จ านวน 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 340 คน              
คิดเป็นร้อยละ 85.00 ประกอบธุรกิจการขายปลีก จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และ              
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการ 
ในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 1 ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดับความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 1 ข้อท่ี 
2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ระดับความรู้ความเข้าใจ           
ในหมวดท่ี 1 ข้อท่ี 3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50                    
ระดับความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 1 ข้อท่ี 4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 173 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.25 และระดับความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 1 ข้อท่ี 5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 2 ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระดับความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 2 ข้อท่ี 
2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ระดับความรู้ความเข้าใจใน
หมวดท่ี 2 ข้อท่ี 3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 ระดับ
ความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 2 ข้อท่ี 4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.50 ระดับความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 2 ข้อท่ี 5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย จ านวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.00 ระดับความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 2 ข้อท่ี 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
จ านวน  173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 และระดับความรู้ความเข้าใจในหมวดท่ี 2 ข้อท่ี 7 ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 3 ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับน้อย จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 และมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
มรดกในหมวดท่ี 3 ข้อท่ี 2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 4 ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 และมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
มรดกในหมวดท่ี 4 ข้อท่ี 2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 5 ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 และมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
มรดกในหมวดท่ี 5 ข้อท่ี 2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 6 ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดก
ในหมวดท่ี 6 ข้อท่ี 2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25  และมี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกในหมวดท่ี 6 ข้อท่ี 3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของ 
ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดก อย่างเป็น
นัยส าคัญ ยกเว้นเพศ ซึ่งไม่แตกต่าง  

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ทางด้านอายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาและแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษี
มรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาษีมรดกใน ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาษีมรดกใน ข้อท่ี 2 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาภาษีมรดกใน ข้อท่ี 3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 173 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.25 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาษีมรดกใน ข้อท่ี 4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 164 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาษีมรดกใน   ข้อท่ี 5 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาษีมรดกใน 
ข้อท่ี 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดก
ใน ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกใน ข้อท่ี 2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับภาษีมรดกใน ข้อท่ี 3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกใน ข้อท่ี 4 ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50  
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจด้าน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดก ในขณะท่ีอายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และการมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีมรดก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 และผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก    
มีความคิดเห็นว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกน้อย เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีไกลตัว 
รองลงมา คือ กรมสรรพากรมีการเผยแพร่ ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีมรดกน้อย 
ส าหรับแนวทางพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษีมรดกของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
คือ ผู้ประกอบการต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับภาษีการรับมรดกตามส่ือต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
และต้องการให้กรมสรรพากรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีมรดกให้มากขึ้น  

จากผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีมรดกน้อยท่ีสุด เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดก และขาด
ความสนใจ โดยคิดว่าภาษีมรดกเป็นเรื่องท่ีไกลตัว อีกท้ังกฎหมายท่ีมีอยู่นั้นท าให้ผู้อ่าน รับรู้ และท า
ความเข้าใจได้ยาก เมื่อไม่มีความรู้ จึงไม่ศึกษา และไม่มีความเข้าใจ และไม่สามารถเช่ือมโยงไปสู่การ
ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจของ สุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ (2545) ให้ความหมายของ
ความรู้  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้รับจากการศึกษาหรือการสังเกตแล้วน ามารวบรวมเป็น
ความจ าเก็บสะสมไว้ แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีระลึกได้ หรือส่ิงท่ีจดจ าออกมาให้สังเกตและวัดได้ 
โดยอาศัยความสามารถและทักษะทางสติปัญญาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจแล้วแสดงพฤติกรรมออกมา
ในรูปของการการแปรความ และอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549, หน้า 40) ได้กล่าวว่า ความเข้าใจ 
หมายถึง  ขั้นตอนของความรู้ ข้ันตอนนี้จะต้องใช้ความสามารถทางสมองและทักษะท่ีสูงขึ้นจนถึงกับท่ี
ส่ือความหมาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ และความเข้าใจนี้จะแสดงออกใน
รูปของทักษะต่าง ๆ ซึ่งแยกได้เป็น 3 ลักษณะ (1) การแปลความหมาย (2) การตีความหมาย และ  
(3) การขยายความ เป็นต้น 

อีกประการหนึ่งจากการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกของ
ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ทางด้าน เพศ อายุ 
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ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีท าเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีเช่นกันของ พิมพ์ลภัส สุขสวัสด์ิ (2558) ท่ีพบว่าเพศ ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชนชนในจังหวัดปทุมธานี  
ในขณะท่ี อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกท่ีต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ              
ซึ่งสอดคล้องกับ สายสมร สังข์เมฆ (2553) ท่ีพบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน จังหวัดภูเก็ต ตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้  
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษี 

อากรของประชาชนควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกให้กับประชาชน อีกท้ังควรมี
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมรดกให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Line, Instagram เว็บไซด์ และรายการวิทยุอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเพียง

กลุ่มเดียว และการเก็บแบบสอบถามจากผู้ประกอบการเพียงพื้นท่ีเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ได้ค าตอบเชิงลึก 
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