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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองการศึกษาการเรียนรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยก

ย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการทาํวิจัยเพ่ือ

ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ของคู่สมรสและเพ่ือศึกษาว่าความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสิทธิ

ประโยชน์ของคู่สมรสและปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้ รวมถึง

ช่องทางในการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษีส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกยื่นหรือย่ืนรวมภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมาจาก พนักงานเอกชนที่เป็นสมรสแล้วในเขตลุมพินี จากการ

คาํนวณกลุ่มตัวอย่างพบว่างานวิจัยน้ีต้องมีกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง แต่มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้ น 390 ราย งานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Multiple 

Regression Analysis เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ผลจากการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้ของคู่สมรส

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้แตกต่างกัน และมี

ความสัมพันธ์กันสาํหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของคู่สมรสที่มีความแตกต่างกันน้ัน กส่็งผลต่อการตัดสินใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวม

ภาษีเงินได้แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กัน สุดท้ายช่องทางในการย่ืนแสดงแบบรายการเสีย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั และมีความสมัพันธก์นั 

 

  

                                                            

 นักศึกษาหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 

1432



 

1. บทนาํ 

 จากสถาณะการณข์องประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งทางด้าน

เศรษฐกจิ ด้านการเมืองที่เกดิเหตุการณ์ความวุ่นวายมีการเดินขบวนอกีทั้งยังมีการยึดอาํนาจการ

ปกครองจากทางคณะรักษาความสงบ ประเทศไทยในสถานะการณ์เย่ียงน้ี จึงจาํเป็นอย่างย่ิงที่

รัฐบาลจะต้องเร่งฟ้ืนฟูประเทศ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันใจแก่นานาชาติ รัฐบาลจึงมีความจาํเป็นต้อง

หาเงินทุนเพ่ือนาํมาใช้เป็นงบประมาณในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซ่ึงแหล่ง

รายได้หลักของรัฐบาลคือการจัดเกบ็ภาษี ซ่ึงผู้ที่มีหน้าที่ในอาํนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง

ของแผ่นดินกค็ือ กระทรวงการคลัง ซ่ึงจัดเกบ็ภาษีจาก 3 กลุ่มภารกจิด้านรายได้ ซ่ึงประกอบไป

ด้วย 1.กรมศุลกากร ที่มีหน้าที่จัดเกบ็ภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ 2.กรม

สรรพสามิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเกบ็ภาษีจากสนิค้าบางประเภทที่มีการควบคุม เช่น สรุา 

ยาสูบ เป็นต้น 3.กรมสรรพากร ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเกบ็ภาษีให้แก่ภาครัฐ เพ่ือเป็น

รายได้หลักในการพัฒนาประเทศ (ดร.ศศิกานต์ จัตุปา, 2557) ภาษีที่เกี่ยวข้องกบับุคคลธรรมดา

ทั่วไปมากที่สดุคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นภาษีทางตรงซ่ึงไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้

ผู้อื่นได้  ซ่ึงผู้ที่ทาํหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือกรมสรรพกร โดยเกบ็จากฐาน

รายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะมีนโยบายการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้มีเงินได้ได้รับรู้ ข้อมูล

ข่าวสาร ทาํความเข้าใจในเร่ืองของการย่ืนแบบแสดงรายการในการชาํระภาษี มีบริการในการถาม 

ตอบ ต่อผู้ที่มีความสงสยัด้วยระบบโทรศัพทอ์ตัโนมัติ ทางอนิเตอร์เนต็ ฯลฯแต่เน่ืองจากทางกรม

สรรพกรมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อกาํหนด สิทธิประโยชน์ตลอดเวลาหรือแม้กระทั้งมีการ

เปล่ียนแปลงอตัรารายได้ในการเสยีภาษี เพราะฉน้ันการสื่อสารที่มีอยู่จึงอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึง

ประชาชนทุกคนได้ทราบ จึงยังคงมีประชาชนจาํนวนมากที่ไม่ทราบวิธีการคาํนวน วิธีการย่ืนแบบ

แสดงรายการหรือแม้กระทั้งไม่ทราบว่าตนเองน้ันจะต้องย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาถึงแม้ว่าตนเองจะรายได้ไม่ถึงตามอัตราที่กาํหนดว่าจะต้องเสียภาษีกต็าม หรือ

อาจจะไม่ทราบสทิธปิระโยชน์ในบางประการที่ทางกรมสรรพกรได้กาํหนดไว้ให้เพ่ือลดภาระในการ

เสยีภาษี จึงทาํให้ประชาชนที่เสยีภาษีไม่ได้รับสทิธปิระโยชน์ที่ตนเองควรได้รับตามสมควร รวมถึง

คู่สมรส ที่กรมสรรพกรน้ันได้กาํหนดแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากสามีและภริยาใหม่  ออกโดยกรมสรรพากร ณ วันที่ 14 มกราคม 2556 ซ่ึงมีการปรับเปล่ียน

วิธกีารปฏบิัติ จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากคู่สมรสน้ัน 

เน่ืองจากในอดีต ผู้เป็นสามีถือว่าเป็นช้างเท้าหน้ามีหน้าที่ในการทาํงานหาเงินเล้ียงดูครอบครัว 

ส่วนภริยามีหน้าที่ทาํงานบ้านดูแลลูก หน้าที่ในการทาํงานหารายได้หลักจึงตกอยู่ที่สามี การจัดเกบ็

ภาษีในสมัยก่อนกรมสรรพกรจึงเน้นจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากทางสามี กล่าวคือ จาก

เดิม ตามมาตรา 57 ตรี และ มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎฎากร ได้มีการระบุเอาไว้ว่าเงิน

ได้ของภริยาให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามี โดยเว้นแต่เงินได้ประเภทเงินเดือน ตามมาตรา 40(1) 
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เท่าน้ันที่ให้สทิธิ์ภรรยาในการแยกย่ืนเป็นเงินได้ของตัวเอง ซ่ึงต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํวินิจฉัยที่ 

17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ว่า การจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีภริยา

ตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการจาํกดัสทิธิ์ของสามี

และภริยาในการยื่นรายการและเสียภาษี ถือว่าไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิงจึงขัด

ต่อรัฐธรรมนูญเน่ืองจากรัฐธรรมนูญน้ันถือเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ หากบทบัญญัติใดของ

กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วบทบัญญัติน้ันๆเป็นอนัใช้บังคับมิได้ 

ซ่ึงตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบัญญัติตาม

มาตรา 57 ตรีและมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร กไ็ด้บัญญัติว่า “ชายและหญิงมีสทิธิ

เท่าเทยีมกัน การเลือกปฏบิัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่น

กาํเนิดเช้ือชาติ ภาษ เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกจิหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเหน็ทางการเมืองอนัไม่ขัด

ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได้” จึงเป็นอนัใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

กรมสรรพากรจึงได้ออกคาํช้ีแจงกรมสรรพกร เร่ืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเกบ็

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2) โดยกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัดเกบ็

ภาษีเงินได้จากสามีและภริยาขึ้นใหม่ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ย่ืนรายการและเสยีภาษี

ต่างหากจากกนัและแบ่งเงินได้พึงประเมินที่สามีและภริยาทาํร่วมกนั หรือสามีและภริยาจะตกลง

เลือกย่ืนรายการและเสยีภาษีรวมกนักไ็ด้ โดยกรมสรรพกรให้หลักการเอาไว้ว่า “การเกบ็ภาษีเงิน

ได้จากสามีและภริยาสาํหรับปี 2556 เป็นต้นไปน้ัน “มิให้”ถือเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงิน

ได้ของสามี” (TaxBugnoms,online,2557) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้ทาํการวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเรียนรู้ ความเข้าใจและ

ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสนิใจของคู่สามีภริยาในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยผู้ทาํการวิจัย ทาํการศึกษาจากความความคิดเห็นของพนักงานออฟฟิศที่ทาํงานอยู่ในเขต

ลุมพินี โดยจะศึกษาว่าพวกเค้าเหล่าน้ันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของคู่สมรสมากน้อยเพียงใด และปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านภาษีใดบ้างที่ส่งผลต่อ

การตัดสนิในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมแบบแสดงรายการเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส

เพ่ือนาํข้อมูลที่ศึกษาได้มาเป็นแนวทางแก่กรมสรรพากรผู้ที่รับผิดชอบการประชาสมัพันธใ์ห้แก่ผู้

เสยีภาษีเพ่ือนาํข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ที่ตัวเองได้รับมากขึ้นประชาชนจะได้เสยีภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ

เพ่ือเอาไว้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้เสยีภาษีนาํไว้ศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ

แยกย่ืนและย่ืนรวมภาษีสาํหรับคู่สามีภรรยาเพ่ือใช้ในการวางแผนภาษีต่อไปในอนาคต โดยสุ่ม

ตัวอย่างจากพนักงานเอกชน ในเขตลุมพินี 
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2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 2.1 เพ่ือศึกษาว่าการเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของคู่สมรส  

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสทิธปิระโยชน์ภาษี ได้แก่ มีบุตร มีประกนั

ชีวิต ดอกเบี้ ยเงินกู้บ้าน มีบิดามารดาที่อายุเกนิ 60 ปีที่ไม่มีรายได้ คู่สมรสไม่มีรายได้ เล้ียงดูผู้

พิการที่ไม่มีรายได้ การศึกษาบุตร ฯลฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นภาษีหรือรวมย่ืน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 

      2.3  เพ่ือศึกษาว่าการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษีแบบออนไลน์กบัการย่ืนแบบแสดง

รายการโดยตรงกับกรมสรรพากรเขตพ้ืนน้ันมีผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่   

 

3. วิธีดาํเนนิการวิจยั   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน โดย

ศึกษาวิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานเอกชน เขตลุมพินี ที่สมรสแล้ว การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้

วิธกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้สตูรของ คอแครน (Cochran, 1953 

อ้างอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% หรือระดับนัยสาํคัญ 0.05 ได้

จาํนวน 384 คน เพ่ือให้ได้ระดับความแม่นยาํ ระดับความเช่ือม่ันในการประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้

กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน   

  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาถึง การเรียนรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการแยกยื่ยหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส โดยผู้ทาํการวิจัยได้

กาํหนดโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal 

Factors) จาํนวน 5 ข้อได้แก่ เพศ สถานะสมรส รายได้ส่วนบุคลลต่อเดือน ระดับการศึกษา 

ประสบการณใ์นการเสยีภาษี 

  ส่วนที ่2 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัการประเมินระดับการเรียนรู้และความเข้าใจเร่ือง สทิธปิระโยชน์

ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการเสยีภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัข้อกาํหนดในการเสยีภาษีเงินได้ของคู่

สมรส 

  ส่วนที ่3 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัระดับความสาํคัญของปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาส่งผลต่อการตัดสนิใจแยกย่ืนของคู่สมรส 

 ส่วนที่ 4 คาํถามปลายเปิด (Open-form) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกบัสทิธิประโยชน์ทาง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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  ขั้นตอนในการจัดทาํเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากตาํรา เอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

สอบถามความคิดเห็นจากคู่สมรส และสร้างแบบสอบถามจากโครงสร้างกรอบแนวความคิด

เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 

และปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ

แยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้ของคู่สมรส  

 ผู้วิจัยดาํเนินการควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในการหาความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนาํแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์

ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วนาํแบบสอบถามไปทาํการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย

และครอบคลุมองค์ประกอบของตัวแปรอย่างครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

หลังจากที่เกบ็ข้อมูลเสร็จ ทางผู้วิจัยจะทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability of Test) ของ

แบบสอบถาม โดยจะมีการนาํแบบสอบที่สมบูรณท์ั้งหมดมาทดสอบหาค่าความเช่ือถือ โดยวิธกีาร

หาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธด้์วยวิธขีอง Cronbach’s Alpha ซ่ึงมีเกณฑต์ัดสนิว่าถ้าค่าความเช่ือถือ

อยู่ที่ระดับมากกว่า 0.7 ถอืว่าแบบสอบถามน้ันมีความน่าเช่ือถอื (สรายุทธ กนัหลง, 2555) 

การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป(Statistical Package for 

the Social Sciences: SPSS) โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเปล่ียนเป็น

รหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพ่ือดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตาม

รปูแบบการวิเคราะห์โดยใช้สถติิ ดังน้ี  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลในรปูแบบของการบรรยาย โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อย

ละ (Percentage) เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าเฉล่ีย 

(Mean) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย 

ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แตกต่างจากค่ากลางมากน้อยเพียงใด�(ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2553) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างองิ (Inferential Statistics) 

เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปยังข้อมูลประชากร โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะ

เป็น การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ (Chi Square) เพ่ือ

ทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร 2 ตัว เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานระหว่างช่องทางการย่ืนแบบ

แสดงรายการเสยีภาษีมีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจในการแยกยื่นหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของคู่สมรส (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression analysis) ใช้เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบอทิธพิลของตัวแปรต้นแต่ละตัวที่มีผลต่อตัวแปร

ตามหน่ึงตัว โดยในงานวิจัยงานน้ีตัวแปรต้นได้แก่ 1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 2.ช่องทางในการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษี โดยยื่นแบบ
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ผ่านช่องทางออนไลน์กับย่ืนแบบโดยตรงกับสรรพกรเขตพ้ืนที่ 3.ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

สทิธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้ของคู่สมรส  

จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยบูรณา

การกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกบัการเรียนรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกยื่น

หรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรที่

เกี่ยวข้อง 2 ตัวแปรคือ  

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่  

 1.1 การเรียนรู้ความเข้าใจเร่ืองสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

  1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ได้แก่ มีบุตร มีประกนัชีวิต

ดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน มีบิดามารดาที่อายุเกนิ 60 ปีที่ไม่มีรายได้ คู่สมรสไม่มีรายได้ เล้ียงดูผู้พิการที่

ไม่มีรายได้ การศึกษาบุตร 

 1.3 ช่องทางในการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษี คือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษีผ่านกรมสรรพกรเขตพ้ืนที่โดยตรง 2 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสนิในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 

 

4. สรุปผลการวิจยั 

 ผลการวิจัยเร่ือง ศึกษาการเรียนรู้และความเข้าใจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจใน

การแยกยื่นหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาํหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอย

พหุเชิงเส้น   

4.1 สรุปผลการวิจัยการเรียนรู้ความเข้าใจในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของคู่สมรส 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ และคิดว่าจะศึกษาเร่ืองสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆเพ่ิมเติม   

4.2 สรปุผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน  

 4.2.1 ความรู้ความเข้าใจส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสต่างกนั 

 ผลการวิจัยพบว่าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้ มีทั้งสิ้น 

6 เร่ือง จากทั้งหมด 19 เร่ือง ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกยื่นหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้ของคู่

สมรส ได้แก่ 

 1) ความรู้ เร่ืองคู่สมรสมีสทิธิ์ที่จะแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ทุกหมวดรายได้กบัคู่สมรส  
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 2) ผู้ย่ืนแบบเสยีภาษีมีสทิธิ์หักค่าลดหย่อนเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของคู่สมรส

ได้ตามที่จ่ายจริง  

 3) ผู้มีเงินได้ที่เล้ียงดูอุปการะผู้พิการสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท

สาํหรับตัวเอง และถ้าคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้แต่เล้ียงดูอปุการะผู้พิการอกี 1 คน ผู้มีเงินได้สามารถใช้

สทิธิ์หักค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้รวมเป็น 120,000 บาท  

 4) คู่สมรสสามารถเลือกย่ืนแบบแสดงรายการและเสยีภาษีรวมกบับางส่วนได้ 

 5) ผู้ย่ืนแบบเสยีภาษีสามารถใช้สทิธิ์หักค่าลดหย่อนเบี้ ยประกนัชีวิตของคู่สมรส

รวมกบัของตนเองได้ ไม่เกนิ 200,000 บาท 

 6) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองผู้ย่ืนแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงิน

ประกนัสงัคมของคู่สมรสได้ตามที่จ่ายจริง 

 4.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  

 ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 4 

เร่ือง จากทั้งสิ้น 10 เร่ิอง ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้ของคู่สมรส 

ได้แก่ 

 1) การที่คู่สมรสมีค่าลดหย่อนบุตร 

 2) ค่าลดหย่อนในการกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  

 3) ค่าลดหย่อนในการเล้ียงดูอปุการะผู้พิการ 

 4) ค่าลดหย่อนในการอปุการะเล้ียงดูบิดามารดา  

 4.2.3 การย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านช่องทางออนไลน์กับการย่ืนแบบ

แสดงรายการเสยีภาษีโดย ตรงที่กรมสรรพากรเขตพ้ืนที่ ต่างกนัส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยก

ย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  

 ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางในการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษี มีความสมัพันธก์บั

การตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ซ่ึงสรุปได้ว่าช่องทาง

ในการย่ืนแสดงแบบรายการเสยีภาษีต่างกนัส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 

 

5. การอภิปรายผลการวิจยั  

 ผลการวิจัยเร่ือง ศึกษาการเรียนรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใน

การแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส มีประเดน็ที่สามารถนาํมาอภิปราย

ผลได้ ดังน้ี  
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  5.1 การเรียนรู้ความเข้าใจในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต่างกนั

ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  

 ผลการวิจัยพบว่า คู่สมรสที่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาต่างกนัจะส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกยื่นหรือย่ืนรวมภาษีของคู่สมรสแตกต่าง

กนั ซ่ึงอภิปรายได้ดังน้ี ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมของคู่สมรสมากสดุ คือ 

 1) ความรู้ เร่ืองคู่สมรสมีสิทธิ์ที่จะแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทุก

หมวดรายได้กบัคู่สมรส  

 2)  ย่ืนแบบเสียภาษีมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของคู่สมรสได้

ตามที่จ่ายจริง  

 3)  ผู้มีเงินได้ที่เล้ียงดูอุปการะผู้พิการสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทสาํหรับ

ตัวเอง และถ้าคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้แต่เล้ียงดูอุปการะผู้พิการอกี 1 คน ผู้มีเงินได้สามารถใช้สทิธิ์

หักค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้รวมเป็น 120,000 บาท 

 4)  คู่สมรสสามารถเลือกย่ืนแบบแสดงรายการและเสยีภาษีรวมกบับางส่วนได้  

 5)  ผู้ย่ืนแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนเบี้ ยประกันชีวิตของคู่สมรสรวม

กบัของตนเองได้ ไม่เกนิ 200,000 บาท และ  

 6)  ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองผู้ ย่ืนแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธิ์ หักลดหย่อนเงิน

ประกนัสงัคมของคู่สมรสได้ตามที่จ่ายจริง  

 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่า ถ้าคู่สมรสมีความรู้ ในเร่ืองทั้ง 6 เร่ืองดังกล่าว

ข้างต้น จะส่งผลต่อการตัดสินใจแยกย่ืนหรือย่ืนรวมมากกว่าความรู้ ในเร่ืองสิทธิประโยชน์เร่ือง

อื่นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาทิป อ่อนหวาน (2553) ว่าด้วยเร่ืองความรู้ความเข้าใจ

และทศันคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม ซ่ึงชนาทปิ ได้ทาํการซ่ึงศึกษาว่าความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนของผู้บริโภค และผลการ

วิเคราะห์พบว่า ความรู้ความเข้าใจที่ต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าที่มีฉลากคาร์บอน 

ด้านการซ้ือสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนในอนาคต ด้านการแนะนําให้ผู้ที่รู้ จักซ้ือสินค้าที่มีฉลาก

คาร์บอนและด้านการซ้ือสนิค้าที่มีฉลากคาร์บอนถงึแม้มีสนิค้าประเภทเดียวกนัวางจาํหน่ายต่างกนั 

แสดงให้เหน็ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองใดๆกต็ามจะส่งผลให้ผู้ที่มีความรู้ ในเร่ืองน้ัน มีการรับรู้

เกี่ยวกับข้อเทจ็จริง เหตุการณ์ รายละเอียดที่เกิดจากการสังเกตุ การศึกษา ประสบการณ์ ทั้งใน

ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้ พ้ืนฐานหรือภมิูหลังส่งผลให้สามารถตัดสนิใจใน

การกระทาํการใดที่เกี่ยวข้องกบัความรู้ น้ันๆ  

 5.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างกนั

ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  
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ผลการวิจัยพบว่า คู่สมรสที่มีสิทธิประโยชน์แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ

แยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน สิทธิประโยชน์ที่คู่สมรสให้ความสนใจ

และส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมมากที่สดุ 4 สทิธปิระโยชน์ ได้แก่  

1) ค่าลดหย่อนบุตร  

2) ค่าลดหย่อนในการกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  

3) ค่าลดหย่อนในการเล้ียงดูอปุการะผู้พิการ  

4) ค่าลดหย่อนในการอปุการะเล้ียงดูบิดามารดา  

แสดงให้เหน็ว่า ถ้าคู่สมรสมีสิทธิประโยชน์ 4 สิทธิประโยชน์น้ี จะส่งผลต่อการตัดสินใจ

แยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากกว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีตัวอื่นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นภาลัย เทพซาว (2550) ที่

ทาํการศึกษาความต้องการของผู้เสียภาษีต่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

จากผลศึกษาได้พบว่า ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาที่เกิดจากรายจ่ายเพ่ือการออมหรือการลงทุน โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความ

ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ในระดับมากในการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 

จากการที่ผู้เสียภาษีต้องการสิทธิประโยชน์ทางด้านรายจ่ายเพ่ือการออม สอดคล้องกับ

งานวิจัยของจิราพร พรพัฒนกุลฑล (2553) ที่ได้ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจใน

การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาว และผลการศึกษาของจิราพรก็

พบว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็น

แรงจูงใจค่อนข้างปานกลางจนไปถึงค่อนข้างตํ่าในการที่เป็นปัจจัยในการลงทุนเม่ือเทียบกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างอื่นแต่จะเหน็สัดส่วนในการลงทุนในช่วงเดือนธันวาคมค่อนข้าง

มากกว่าเดือนอื่นๆแสดงให้เหน็ว่า การที่สดัส่วนในการลงทุนในเดือนธนัวาคมไม่เป็นผลจากอตัรา

ผลตอบแทนแต่เป็นจากการได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการนาํเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษี  

จากการนาํเงินลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาวเพ่ือให้ได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีนาํเงินมาหักลดหย่อนภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของวรยศ จตุพรย่ิงยง 

( 2552) ที่ศึกษาทศันคติของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ในการลงทุนเพ่ือหักลดหย่อนภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา การศึกษากพ็บว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ชาํระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 

2550 ที่อตัราสงูสดุ คือ ร้อยละ 10 จากฐานภาษีเงินหลักหลังหักค่าลดหย่อน และการลงทุนเพ่ือ

การหักค่าลดหย่อน โดยการลงทุนในเบี้ ยประกนัชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ในการ

หักค่าลดหย่อนภาษีและมีมูลค่าในการลงทุน ตํ่ากว่า 100,000 บาท และส่วนใหญ่ตัดสนิใจลงทุน

ด้วยตนเอง  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า ทศันคติเกี่ยวกับการเสยีภาษีของบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะ

เป็นการเร่ืองการลงทุนในหุ้นระยะยาว หรือทาํประกนัชีวิต กเ็พ่ือหวังผลในเร่ืองการลดหย่อนภาษี 
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และจากงานวิจัยกจ็ะพบว่าบุคคลที่เสยีภาษีต้องการสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน

ในการออม แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีกจ็ะส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส เช่นกนั กล่าวคือ คู่สมรส

ก่อนที่จะทาํการเสียภาษีหรือตัดสินใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมน้ันจะต้องนาํสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีของทั้งคู่นาํมาคาํนวนรวมกับเพ่ือหาจุดที่คิดว่า จะสามารถเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

น้อยที่สดุ และสามารถใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้มากที่สดุ 

5.3 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกบัช่องทางในการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาออนไลน์และย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีโดยตรงที่กรมสรรพากรเขตพ้ืนที่ ส่งผลต่อ

การตัดสินใจในการแยกย่ืนหรือย่ืนรวมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่

สมรสแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ช่องทางการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดย

ช่องทางออนไลน์หรือผ่านกรมสรรพากรเขตพ้ืนที่โดยตรงน้ัน ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการแยกยื่น

หรือย่ืนรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดของคู่สมรส ซ่ึงสอดคล้องไปทางเดียวกนักบังานวิจัยของ  

แววศรี นันทกนก (2551) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผลของการศึกษาพบว่า การเลือกใช้ช่องทางการย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เสยีภาษีในจังหวัดพะเยา เลือกสถานที่ย่ืนแบบแสดง

รายการผ่านอินเตอร์เนต็มากที่สุด โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการย่ืน

แบบแสดงรายการชาํระภาษีที่ผู้เสยีภาษีให้ความสาํคัญมากที่สดุ คือ สะดวกสบายในการย่ืนแบบ

แสดงรายการ ประหยัดเวลาง่ายต่อการคาํนวนภาษี ไม่มีค่าใช่จ่ายในเร่ืองการใช้บริการไม่ต้อง

แนบเอกสารประกอบการย่ืนแบบ มีโปรแกรมช่วยตรวจสอบหากมีข้อมูลที่ผิดพลาด ซ่ึงก็

สอดคล้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี ที่พบว่าคู่สมรสที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ย่ืนแบบแสดงรายการ

ผ่านอนิเตอร์เนต็ ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าการย่ืนแบบผ่านช่องทางอนิเตอร์เนต็จะง่ายต่อการคาํนวนภาษี

เงินได้ของตนเองและคู่สมรส สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้ นว่าจะแยกย่ืนหรือย่ืนรวมแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้ 
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      ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  แสดงความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม 

 

การเรียนรู้และความเขา้ใจ

เร่ืองการใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสและ

การเสียภาษีเงินได ้  

ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสียภาษี  

 มีบุตร  
 การศึกษาบุตร  
 ดอกเบ้ียบา้น 
 มีประกนัชีวิต  
 คู่สมรสมิไดมี้เงินได ้ 

 

    

ช่องทางในการยืน่แบบแสดงรายการ

เสียภาษี   

-   ยืน่แบบแสดงภาษีผา่น

ระบบออนไลน์ 

- ยืน่แบบแสดงภาษีโดยตรงท่ี

สรรพกรพื้นท่ี 

    

 

 

 

 

 

การตัดสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงิน

ได้ของคู่สมรส 
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