กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ ง ศึกษาการเรียนรูค้ วามเข้าใจและปั จจัยทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจในการแยกยืน่ หรือยืน่ รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่
สมรส กรณีศึกษา : พนักงานเอกชนทีท่ ํางานในเขตลุมพินี
ปภาวรินท์ คชหิรญ
ั 
อาจารย์ ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ความเข้ าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยก
ยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยเพื่อ
ศึกษาสิทธิประโยชน์ ทางภาษี เงินได้ ของคู่ สมรสและเพื่ อศึกษาว่ าความรู้ความเข้ าใจเรื่ องสิทธิ
ประโยชน์ของคู่สมรสและปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ รวมถึง
ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมาจาก พนักงานเอกชนที่เป็ นสมรสแล้ วในเขตลุมพินี จากการ
คํานวณกลุ่มตัวอย่างพบว่างานวิจัยนี้ต้องมีกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง แต่มีผ้ ูตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 390 ราย งานวิจัยนี้ใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุ คูณด้ วยวิธี Multiple
Regression Analysis เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลจากการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ ของคู่สมรส
ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อการตั ด สิน ใจในการแยกยื่น หรื อยื่น รวมภาษี เ งิน ได้ แ ตกต่ า งกัน และมี
ความสัม พั น ธ์กัน สํา หรั บ ปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลที่เกี่ย วข้ อ งกับ สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดาของคู่สมรสที่มีความแตกต่างกันนั้น ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม
ภาษีเงินได้ แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กัน สุดท้ ายช่ องทางในการยื่นแสดงแบบรายการเสีย
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงิน
ได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์กนั



นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หลัก



1432

1. บทนํา
จากสถาณะการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งทางด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านการเมืองที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายมีการเดินขบวนอีกทั้งยังมีการยึดอํานาจการ
ปกครองจากทางคณะรักษาความสงบ ประเทศไทยในสถานะการณ์เยี่ยงนี้ จึงจําเป็ นอย่ างยิ่งที่
รัฐบาลจะต้ องเร่งฟื้ นฟูประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใจแก่นานาชาติ รัฐบาลจึงมีความจําเป็ นต้ อง
หาเงินทุนเพื่อนํามาใช้ เป็ นงบประมาณในการแก้ ปัญหาและพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ ซึ่งแหล่ง
รายได้ หลักของรัฐบาลคือการจัดเก็บภาษี ซึ่งผู้ท่มี ีหน้ าที่ในอํานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ของแผ่นดินก็คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งจัดเก็บภาษีจาก 3 กลุ่มภารกิจด้ านรายได้ ซึ่งประกอบไป
ด้ วย 1.กรมศุลกากร ที่มีหน้ าที่จัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้ า-ขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ 2.กรม
สรรพสามิต มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้ าบางประเภทที่มีการควบคุม เช่น สุรา
ยาสูบ เป็ นต้ น 3.กรมสรรพากร ซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีให้ แก่ภาครัฐ เพื่อเป็ น
รายได้ หลักในการพัฒนาประเทศ (ดร.ศศิกานต์ จัตุปา, 2557) ภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลธรรมดา
ทั่วไปมากที่สดุ คือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นภาษีทางตรงซึ่งไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้
ผู้อ่นื ได้ ซึ่งผู้ท่ที าํ หน้ าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาคือกรมสรรพกร โดยเก็บจากฐาน
รายได้ และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ถึงแม้ ว่ากรมสรรพากรจะมีนโยบายการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ผ้ ูมีเงินได้ ได้ รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ทําความเข้ าใจในเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการในการชําระภาษี มีบริการในการถาม
ตอบ ต่อผู้ท่มี ีความสงสัยด้ วยระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯแต่เนื่องจากทางกรม
สรรพกรมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ กํา หนด สิท ธิป ระโยชน์ ต ลอดเวลาหรื อ แม้ ก ระทั้ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอัตรารายได้ ในการเสียภาษี เพราะฉนั้นการสื่อสารที่มีอยู่จึงอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึง
ประชาชนทุกคนได้ ทราบ จึงยังคงมีประชาชนจํานวนมากที่ไม่ทราบวิธีการคํานวน วิธีการยื่นแบบ
แสดงรายการหรื อแม้ กระทั้งไม่ ทราบว่ าตนเองนั้นจะต้ องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาถึงแม้ ว่าตนเองจะรายได้ ไม่ ถึงตามอัตราที่กาํ หนดว่ าจะต้ องเสียภาษีกต็ าม หรื อ
อาจจะไม่ทราบสิทธิประโยชน์ในบางประการที่ทางกรมสรรพกรได้ กาํ หนดไว้ ให้ เพื่อลดภาระในการ
เสียภาษี จึงทําให้ ประชาชนที่เสียภาษีไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ท่ตี นเองควรได้ รับตามสมควร รวมถึง
คู่สมรส ที่กรมสรรพกรนั้นได้ กาํ หนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากสามีและภริยาใหม่ ออกโดยกรมสรรพากร ณ วันที่ 14 มกราคม 2556 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
วิธกี ารปฏิบัติ จากที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เกี่ย วกับ แนวทางการจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้ จ ากคู่ ส มรสนั้ น
เนื่องจากในอดีต ผู้เป็ นสามีถือว่ าเป็ นช้ างเท้ าหน้ ามีหน้ าที่ในการทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว
ส่วนภริยามีหน้ าที่ทาํ งานบ้ านดูแลลูก หน้ าที่ในการทํางานหารายได้ หลักจึงตกอยู่ท่สี ามี การจัดเก็บ
ภาษีในสมัยก่อนกรมสรรพกรจึงเน้ นจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากทางสามี กล่าวคือ จาก
เดิม ตามมาตรา 57 ตรี และ มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎฎากร ได้ มีการระบุเอาไว้ ว่าเงิน
ได้ ของภริยาให้ ถือว่าเป็ นเงินได้ ของสามี โดยเว้ นแต่เงินได้ ประเภทเงินเดือน ตามมาตรา 40(1)
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เท่านั้นที่ให้ สทิ ธิ์ภรรยาในการแยกยื่นเป็ นเงินได้ ของตัวเอง ซึ่งต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินิจฉัยที่
17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากสามีภริยา
ตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็ นการจํากัดสิทธิ์ของสามี
และภริยาในการยื่นรายการและเสียภาษี ถือว่าไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิงจึงขัด
ต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หากบทบัญญัติใดของ
กฎหมาย กฎ หรือข้ อบังคับ ขัดหรือแย้ งต่อรัฐธรรมนูญแล้ วบทบัญญัติน้ันๆเป็ นอันใช้ บังคับมิได้
ซึ่งตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบัญญั ติตาม
มาตรา 57 ตรีและมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ บัญญัติว่า “ชายและหญิงมีสทิ ธิ
เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างในเรื่องถิ่น
กําเนิดเชื้อชาติ ภาษ เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ ” จึงเป็ นอันใช้ บังคับมิได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กรมสรรพากรจึงได้ ออกคําชี้แจงกรมสรรพกร เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2) โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ จากสามีและภริยาขึ้นใหม่ ให้ สามีและภริยาต่างฝ่ ายต่างมีหน้ าที่ย่ืนรายการและเสียภาษี
ต่างหากจากกันและแบ่งเงินได้ พึงประเมินที่สามีและภริยาทําร่วมกัน หรือสามีและภริยาจะตกลง
เลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันก็ได้ โดยกรมสรรพกรให้ หลักการเอาไว้ ว่า “การเก็บภาษีเงิน
ได้ จากสามีและภริยาสําหรับปี 2556 เป็ นต้ นไปนั้น “มิให้ ”ถือเงินได้ พึงประเมินของภริยาเป็ นเงิน
ได้ ของสามี” (TaxBugnoms,online,2557)
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นผู้ทาํ การวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเรียนรู้ ความเข้ าใจและ
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจของคู่สามีภริยาในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
โดยผู้ทาํ การวิจัย ทําการศึกษาจากความความคิดเห็นของพนักงานออฟฟิ ศที่ทาํ งานอยู่ ในเขต
ลุมพินี โดยจะศึกษาว่าพวกเค้ าเหล่านั้นมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคู่สมรสมากน้ อยเพียงใด และปั จจัยส่วนบุคคลทางด้ านภาษีใดบ้ างที่ส่งผลต่อ
การตัดสินในการแยกยื่นหรือยื่นรวมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส
เพื่อนําข้ อมูลที่ศึกษาได้ มาเป็ นแนวทางแก่กรมสรรพากรผู้ท่รี ับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้ แก่ผ้ ู
เสียภาษีเพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ตี ัวเองได้ รับมากขึ้นประชาชนจะได้ เสียภาษีได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ
เพื่อเอาไว้ เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนาํ ไว้ ศึกษาว่าปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
แยกยื่นและยื่นรวมภาษีสาํ หรับคู่สามีภรรยาเพื่อใช้ ในการวางแผนภาษีต่อไปในอนาคต โดยสุ่ม
ตัวอย่างจากพนักงานเอกชน ในเขตลุมพินี
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาว่าการเรียนรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ภาษี ได้ แก่ มีบุตร มีประกัน
ชีวิต ดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน มีบิดามารดาที่อายุเกิน 60 ปี ที่ไม่มีรายได้ คู่สมรสไม่มีรายได้ เลี้ยงดูผ้ ู
พิการที่ไม่ มีรายได้ การศึกษาบุตร ฯลฯ ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจในการแยกยื่นภาษีหรือรวมยื่น
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส
2.3 เพื่อศึกษาว่าการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแบบออนไลน์กบั การยื่นแบบแสดง
รายการโดยตรงกับกรมสรรพากรเขตพื้นนั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน โดย
ศึกษาวิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานเอกชน เขตลุมพินี ที่สมรสแล้ ว การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ สตู รของ คอแครน (Cochran, 1953
อ้ างอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้
จํานวน 384 คน เพื่อให้ ได้ ระดับความแม่นยํา ระดับความเชื่อมั่นในการประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง ซึ่งสร้ างขึ้นเพื่อศึกษาถึง การเรียนรู้ความเข้ าใจและปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการแยกยื่ยหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่ สมรส โดยผู้ทาํ การวิจัยได้
กําหนดโครงสร้ างของแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมู ลเกี่ยวกับลั กษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบแบบสอบถาม (Personal
Factors) จํานวน 5 ข้ อได้ แก่ เพศ สถานะสมรส รายได้ ส่วนบุคลลต่ อเดือน ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการเสียภาษี
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับการประเมินระดับการเรียนรู้และความเข้ าใจเรื่อง สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและการเสียภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับข้ อกําหนดในการเสียภาษีเงินได้ ของคู่
สมรส
ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส่งผลต่อการตัดสินใจแยกยื่นของคู่สมรส
ส่วนที่ 4 คําถามปลายเปิ ด (Open-form) ข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

1435

ขั้นตอนในการจัดทําเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาข้ อมูลจากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
สอบถามความคิด เห็นจากคู่ สมรส และสร้ างแบบสอบถามจากโครงสร้ างกรอบแนวความคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเข้ าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส
และปั จจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ ท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจในการ
แยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ ของคู่สมรส
ผู้วิจัยดําเนินการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ในการหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นให้ อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้ วนําแบบสอบถามไปทําการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ มีความชัดเจน เข้ าใจง่าย
และครอบคลุมองค์ประกอบของตัวแปรอย่ างครบถ้ วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
หลังจากที่เก็บข้ อมูลเสร็จ ทางผู้วิจัยจะทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability of Test) ของ
แบบสอบถาม โดยจะมีการนําแบบสอบที่สมบูรณ์ท้งั หมดมาทดสอบหาค่าความเชื่อถือ โดยวิธกี าร
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธขี อง Cronbach’s Alpha ซึ่งมีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้ าค่าความเชื่อถือ
อยู่ท่รี ะดับมากกว่า 0.7 ถือว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ (สรายุทธ กันหลง, 2555)
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป(Statistical Package for
the Social Sciences: SPSS) โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามเปลี่ยนเป็ น
รหัสตัวเลข (Code) แล้ วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตาม
รูปแบบการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์
ข้ อมูลในรูปแบบของการบรรยาย โดยใช้ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็ นค่าร้ อย
ละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง หาค่ าเฉลี่ย
(Mean) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ความเข้ าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
แตกต่างจากค่ากลางมากน้ อยเพียงใด (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2553)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)
เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่ างไปยังข้ อมูลประชากร โดยใช้ ทฤษฎีความน่ าจะ
เป็ น การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน ได้ แก่ สถิติวิเคราะห์ (Chi Square) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานระหว่างช่องทางการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2553) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression analysis) ใช้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรต้ นแต่ละตัวที่มีผลต่อตัวแปร
ตามหนึ่งตัว โดยในงานวิจัยงานนี้ตัวแปรต้ นได้ แก่ 1.ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 2.ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โดยยื่นแบบ
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ผ่านช่องทางออนไลน์กับยื่นแบบโดยตรงกับสรรพกรเขตพื้นที่ 3.ปั จจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ใช้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ ของคู่สมรส
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ ูวิจัยบูรณา
การกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเข้ าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่น
หรื อยื่น รวมภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดาของคู่ สมรส การวิ จัยในครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้ ศึ ก ษาตัว แปรที่
เกี่ยวข้ อง 2 ตัวแปรคือ
1. ตัวแปรต้ น ได้ แก่
1.1 การเรียนรู้ความเข้ าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้ แก่ มีบุตร มีประกันชีวิต
ดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน มีบิดามารดาที่อายุเกิน 60 ปี ที่ไม่มีรายได้ คู่สมรสไม่มีรายได้ เลี้ยงดูผ้ ูพิการที่
ไม่มีรายได้ การศึกษาบุตร
1.3 ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี คือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านกรมสรรพกรเขตพื้นที่โดยตรง 2
ตัวแปรตาม ได้ แก่ การตัดสินในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส

4. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาการเรียนรู้และความเข้ าใจและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สําหรับสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุเชิงเส้ น
4.1 สรุปผลการวิจัยการเรียนรู้ความเข้ าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส
ผลการวิเ คราะห์ พ บว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามรู้แ ละคิด ว่ า จะศึ ก ษาเรื่ อ งสิท ธิ
ประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติม
4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 ความรู้ความเข้ าใจส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงิน
ได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่าความรู้ความเข้ าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ มีท้งั สิ้น
6 เรื่อง จากทั้งหมด 19 เรื่อง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ ของคู่
สมรส ได้ แก่
1) ความรู้เรื่องคู่สมรสมีสทิ ธิ์ท่จี ะแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้
ทุกหมวดรายได้ กบั คู่สมรส
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2) ผู้ย่ืนแบบเสียภาษีมีสทิ ธิ์หักค่าลดหย่อนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของคู่สมรส
ได้ ตามที่จ่ายจริง
3) ผู้มีเงินได้ ท่เี ลี้ยงดูอุปการะผู้พิการสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท
สําหรับตัวเอง และถ้ าคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ แต่เลี้ยงดูอปุ การะผู้พิการอีก 1 คน ผู้มีเงินได้ สามารถใช้
สิทธิ์หักค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ รวมเป็ น 120,000 บาท
4) คู่สมรสสามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกับบางส่วนได้
5) ผู้ย่ ืนแบบเสียภาษีสามารถใช้ สทิ ธิ์หักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรส
รวมกับของตนเองได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
6) ความรู้ความเข้ าใจเรื่องผู้ย่ ืนแบบเสียภาษีสามารถใช้ สิทธิ์หักลดหย่อนเงิน
ประกันสังคมของคู่สมรสได้ ตามที่จ่ายจริง
4.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกัน
ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 4
เรื่อง จากทั้งสิ้น 10 เริ่อง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ ของคู่สมรส
ได้ แก่
1) การที่คู่สมรสมีค่าลดหย่อนบุตร
2) ค่าลดหย่อนในการกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
3) ค่าลดหย่อนในการเลี้ยงดูอปุ การะผู้พิการ
4) ค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
4.2.3 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านช่องทางออนไลน์กับการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีโดย ตรงที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยก
ยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ซึ่งสรุปได้ ว่าช่องทาง
ในการยื่นแสดงแบบรายการเสียภาษีต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส

5. การอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาการเรียนรู้ความเข้ าใจและปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
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5.1 การเรียนรู้ความเข้ าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่ต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า คู่สมรสที่มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีของคู่สมรสแตกต่าง
กัน ซึ่งอภิปรายได้ ดังนี้ ความรู้ความเข้ าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมของคู่สมรสมากสุด คือ
1) ความรู้เรื่องคู่สมรสมีสิทธิ์ท่จี ะแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้ ทุก
หมวดรายได้ กบั คู่สมรส
2) ยื่นแบบเสียภาษี มีสิทธิ์หักค่ าลดหย่ อนเงินกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพของคู่ สมรสได้
ตามที่จ่ายจริง
3) ผู้มีเงินได้ ท่เี ลี้ยงดูอุปการะผู้พิการสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทสําหรับ
ตัวเอง และถ้ าคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ แต่เลี้ยงดูอุปการะผู้พิการอีก 1 คน ผู้มีเงินได้ สามารถใช้ สทิ ธิ์
หักค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ รวมเป็ น 120,000 บาท
4) คู่สมรสสามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกับบางส่วนได้
5) ผู้ย่ืนแบบเสียภาษีสามารถใช้ สิทธิ์หักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสรวม
กับของตนเองได้ ไม่เกิน 200,000 บาท และ
6) ความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งผู้ ย่ื น แบบเสี ย ภาษี ส ามารถใช้ สิ ท ธิ์ หั ก ลดหย่ อ นเงิ น
ประกันสังคมของคู่สมรสได้ ตามที่จ่ายจริง
จากผลการวิจัยดังกล่ าวแสดงให้ เห็นว่า ถ้ าคู่สมรสมีความรู้ในเรื่องทั้ง 6 เรื่องดังกล่าว
ข้ างต้ น จะส่งผลต่ อการตัดสินใจแยกยื่นหรือยื่นรวมมากกว่ าความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่อง
อื่นๆ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชนาทิป อ่อนหวาน (2553) ว่าด้ วยเรื่องความรู้ความเข้ าใจ
และทัศนคติท่มี ีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรม ซึ่งชนาทิป ได้ ทาํ การซึ่งศึกษาว่าความรู้ความเข้ าใจและ
ทัศนคติท่ีมีผลต่ อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื้อสินค้ าที่มีฉลากคาร์บอนของผู้บริ โภค และผลการ
วิเคราะห์พบว่า ความรู้ความเข้ าใจที่ต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการซื้อสินค้ าที่มีฉลากคาร์บอน
ด้ า นการซื้ อสิน ค้ า ที่มี ฉ ลากคาร์ บ อนในอนาคต ด้ า นการแนะนํา ให้ ผ้ ู ท่ีร้ ูจั ก ซื้ อสิน ค้ า ที่มี ฉ ลาก
คาร์บอนและด้ านการซื้อสินค้ าที่มีฉลากคาร์บอนถึงแม้ มีสนิ ค้ าประเภทเดียวกันวางจําหน่ายต่างกัน
แสดงให้ เห็นความรู้ความเข้ าใจในเรื่องใดๆก็ตามจะส่งผลให้ ผ้ ูท่มี ีความรู้ในเรื่องนั้น มีการรับรู้
เกี่ยวกับข้ อเท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียดที่เกิดจากการสังเกตุ การศึกษา ประสบการณ์ ทั้งใน
ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้พ้ ืนฐานหรือภูมิหลังส่งผลให้ สามารถตัดสินใจใน
การกระทําการใดที่เกี่ยวข้ องกับความรู้น้ันๆ
5.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกัน
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ผลการวิจัยพบว่า คู่สมรสที่มีสิทธิประโยชน์แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
แยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน สิทธิประโยชน์ท่คี ู่สมรสให้ ความสนใจ
และส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมมากที่สดุ 4 สิทธิประโยชน์ ได้ แก่
1) ค่าลดหย่อนบุตร
2) ค่าลดหย่อนในการกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
3) ค่าลดหย่อนในการเลี้ยงดูอปุ การะผู้พิการ
4) ค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
แสดงให้ เห็นว่า ถ้ าคู่สมรสมีสิทธิประโยชน์ 4 สิทธิประโยชน์น้ ี จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
แยกยื่ น หรื อ ยื่ น รวมภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดามากกว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อ งกับ สิท ธิ
ประโยชน์ ท างภาษี ตั ว อื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ นภาลัย เทพซาว (2550) ที่
ทําการศึกษาความต้ องการของผู้เสียภาษีต่อการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากผลศึก ษาได้ พ บว่า ผู้ เ สีย ภาษีส่ว นใหญ่ มีค วามต้ อ งการใช้ ส ิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีเ งิน ได้
บุคคลธรรมดาที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการออมหรือการลงทุน โดยผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความ
ต้ องการใช้ สิทธิประโยชน์ในระดับ มากในการใช้ สิทธิประโยชน์ต่างๆในทางภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา
จากการที่ผู้เสียภาษีต้องการสิทธิประโยชน์ทางด้ านรายจ่ายเพื่อการออม สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของจิราพร พรพัฒนกุลฑล (2553) ที่ได้ ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็ นแรงจู งใจใน
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาว และผลการศึกษาของจิราพรก็
พบว่ าผลตอบแทนที่ได้ รับจากการลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวเป็ น
แรงจู งใจค่ อนข้ างปานกลางจนไปถึงค่ อนข้ างตํ่าในการที่เป็ นปั จจัยในการลงทุ นเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างอื่นแต่จะเห็นสัดส่วนในการลงทุนในช่ วงเดือนธันวาคมค่ อนข้ าง
มากกว่าเดือนอื่นๆแสดงให้ เห็นว่า การที่สดั ส่วนในการลงทุนในเดือนธันวาคมไม่เป็ นผลจากอัตรา
ผลตอบแทนแต่เป็ นจากการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการนําเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษี
จากการนําเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนหุ้ นระยะยาวเพื่อให้ ได้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีนาํ เงินมาหักลดหย่อนภาษี สอดคล้ องกับงานวิจัยของวรยศ จตุพรยิ่งยง
( 2552) ที่ศึกษาทัศนคติของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ในการลงทุนเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงิน
ได้ บุคคลธรรมดา การศึกษาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ท่ชี าํ ระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในปี
2550 ที่อตั ราสูงสุด คือ ร้ อยละ 10 จากฐานภาษีเงินหลักหลังหักค่าลดหย่อน และการลงทุนเพื่อ
การหักค่าลดหย่อน โดยการลงทุนในเบี้ยประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ในการ
หักค่าลดหย่อนภาษีและมีมูลค่าในการลงทุน ตํ่ากว่า 100,000 บาท และส่วนใหญ่ตัดสินใจลงทุน
ด้ วยตนเอง
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการเสียภาษีของบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะ
เป็ นการเรื่องการลงทุนในหุ้นระยะยาว หรือทําประกันชีวิต ก็เพื่อหวังผลในเรื่องการลดหย่อนภาษี
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และจากงานวิจัยก็จะพบว่าบุคคลที่เสียภาษีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับการลงทุน
ในการออม แสดงให้ เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกจ็ ะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่สมรส เช่นกัน กล่าวคือ คู่สมรส
ก่อนที่จะทําการเสียภาษีหรือตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมนั้นจะต้ องนําสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของทั้งคู่นาํ มาคํานวนรวมกับเพื่อหาจุ ดที่คิดว่า จะสามารถเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้
น้ อยที่สดุ และสามารถใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้ มากที่สดุ
5.3 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาออนไลน์และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโดยตรงที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ ส่งผลต่ อ
การตัดสินใจในการแยกยื่นหรื อยื่นรวมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคู่
สมรสแตกต่างกัน
ผลการวิ เคราะห์ ช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เงินได้ บุ คคลธรรมดาโดย
ช่องทางออนไลน์หรือผ่านกรมสรรพากรเขตพื้นที่โดยตรงนั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่น
หรือยื่นรวมภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดของคู่สมรส ซึ่งสอดคล้ องไปทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
แววศรี นันทกนก (2551) ซึ่งศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกช่ องทางการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยผลของการศึกษาพบว่า การเลือกใช้ ช่องทางการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของผู้เสียภาษีในจังหวัดพะเยา เลือกสถานที่ย่ืนแบบแสดง
รายการผ่านอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยพบว่ าปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกช่ องทางการยื่น
แบบแสดงรายการชําระภาษีท่ผี ้ ูเสียภาษีให้ ความสําคัญมากที่สดุ คือ สะดวกสบายในการยื่นแบบ
แสดงรายการ ประหยัดเวลาง่ ายต่ อการคํานวนภาษี ไม่ มีค่าใช่ จ่ายในเรื่องการใช้ บริการไม่ ต้อง
แนบเอกสารประกอบการยื่ น แบบ มี โ ปรแกรมช่ ว ยตรวจสอบหากมี ข้ อ มู ล ที่ผิ ด พลาด ซึ่ ง ก็
สอดคล้ องกับงานวิจัยครั้งนี้ ที่พบว่าคู่สมรสที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ย่ืนแบบแสดงรายการ
ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการยื่นแบบผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตจะง่ายต่อการคํานวนภาษี
เงินได้ ของตนเองและคู่ สมรส สามารถวิเคราะห์ ได้ ง่ายขึ้นว่ าจะแยกยื่นหรื อยื่นรวมแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การเรี ยนรู ้และความเข้าใจ
เรื่ องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสและ
การเสี ยภาษีเงินได้
ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการเสี ยภาษี
 มีบุตร
 การศึกษาบุตร
 ดอกเบี้ยบ้าน
 มีประกันชีวิต
 คู่สมรสมิได้มีเงินได้

การตัดสิ นใจแยกยืน่ หรือยืน่ รวมภาษีเงิน
ได้ ของคู่สมรส

ช่องทางในการยืน่ แบบแสดงรายการ
เสี ยภาษี
-

ยืน่ แบบแสดงภาษีผา่ น
ระบบออนไลน์

- ยืน่ แบบแสดงภาษีโดยตรงที่
สรรพกรพื้นที่

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
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