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ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทีมีผลต่อการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทัพบก
ในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก
นิสริน วิชิตะกุล*
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี 1) เพือศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของ
ข้ าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก 2) เพือเปรียบเทียบการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของข้ าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และ 3) เพือศึกษาอิทธิพลของความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ทีมี ต่อ การวางแผนภาษี เ งิ น ได้ บุคคลธรรมดาของข้ า ราชการกองทัพ บกในส่ วนกองบั ญ ชาการ
กองทัพ บก การวิ จั ย นี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากข้ าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก
จํานวน
คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าร้ อยละ
และทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ Chi-Square Test
ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนภาษีมากทีสุด ด้ าน คือ วางแผนภาษี
โดยการคํานวณภาษีล่วงหน้ า และการแจ้ งรายการลดหย่อนภาษี และการวางแผนภาษีโดยการ
แยกยืนภาษีหรือยืนรวม (สําหรับผู้สมรส) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้ าราชการกองทัพบก
ในส่วนกองบัญชาการกองทัพบกทีมีเพศ อายุ ระดับชันยศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้
ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทีแตกต่างกัน นอกจากนี ยังพบว่า
ความรู้ความเข้ าเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทัง ด้ าน มีเพียงด้ านเดียวทีมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา คือ ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ
ทีจ่าย และการคํานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
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1. บทนํา
การจัดเก็บภาษีอากรมามีมาตังแต่ก่อนยุคพ่อขุนรามคําแหง ดังปรากฏในศิลาจารึกซึง
แสดงหลักฐานว่า เมือชัวพ่อขุน เมืองสุโขทัยนีดี ในนํามีปลาในนามีข้าว เจ้ าเมืองบ่เอาจังกอบใน
ไพร่ลู่ทาง เพือนจองวัวไปค้ า ขีม้ าไปขาย ใครจักค้ าช้ างค้ า ใครจักค้ าม้ าค้ า โดยคําว่า จังกอบ นีเป็ น
ภาษีชนิดหนึง ทีเก็บจากผู้นาํ สัตว์และสิงของสินค้ าไปเพือขายในทีต่างๆ หรือหมายถึงภาษี ทีเก็บ
จากสัตว์และสิงของทีนําเข้ ามาจําหน่าย ซึงในสมัยรัชกาลที 5 ได้ มีพระราชปรารภว่า เงินภาษีอากร
อันเป็ นผลประโยชน์ของแผ่นดิน จัดเก็บกันไม่เป็ นระเบียบกระจัดกระจายรัวไหลไปมากมาย ในปี
พ.ศ. 2416 จึงได้ ตราพระราชบัญญัติสาํ หรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ จุ ลศักราช 1235 และได้ โปรด
เกล้ าตังสําหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึน เพือเป็ นสํานักงานกลางสําหรับเก็บเงินผลประโยชน์รายได้
ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ ในทีแห่งเดียว
ต่อมาในสมัยรั ชกาลที 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ รวมกรมสรรพากรนอกและ
กรมสรรพากรในเข้ าเป็ นกรมเดียวกัน เรี ยกว่ า กรมสรรพากร เป็ นทีรวมเงินผลประโยชน์ ข อง
แผ่นดิน ในสมัยรั ชการที 7 ภายหลังจากทีคณะราษฎร์ ได้ มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ในปี
พ.ศ.2475 ได้ มีการออกพระราชบัญญัติในการจัดเก็บภาษีขนใหม่
ึ
และได้ มีการแก้ ไขเปลียนแปลง
ประมวลรัษฎากรหลายครัง โดยปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ต่อเนือง โดยครังหลังสุดในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลได้ เริมนําระบบภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะมาใช้ ในการจัดเก็บแทนภาษีการค้ า ทีมีปัญหาการจั ดเก็บทีซําซ้ อนไม่ เป็ นธรรม และไม่
สนั บ สนุ น ต่ อ ภาคการส่งออกของประเทศ ในขณะเดียวกัน ได้ มีการแก้ ไขเพิ มเติมการให้ หั ก
ค่าใช้ จ่าย ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (หนังสือทีระลึกในการเปิ ดอาคารกรมสรรพากร
กันยายน
)
ปัจจุบันภาษีอากรเป็ นแห่งรายได้ ทสํี าคัญของรัฐบาล ซึงจากผลรวมรายได้ จัดเก็บของ
รั ฐ บาล (Gross) ในปี 2561 ให้ ข้อ มู ลว่ า กรมสรรพากรมี จั ดเก็บ รายได้ มากทีสุ ด เป็ นจํา นวน
1,915,456 ล้ านบาท ซึงในจํานวนนีเป็ นรายได้ จากภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา จํานวน 319,022.02
ล้ านบาท ซึงเป็ นรายได้ ทอยู
ี ่ในลําดับที 3 ของผลการจัดเก็บรายได้ ของกรมสรรพากร
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เป็ นภาษีทางตรง หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือผู้เสียภาษี ผลัก
ภาระภาษีไปให้ ผ้ ูอนได้
ื ยาก ซึงผู้มีเงินได้ ทุกคนเป็ นผู้มีสิทธิและหน้ าทีตามกฎหมายทีต้ องเสียภาษี
อากร และตามลักษณะของภาษีอากรทีดี คือ มีความเป็ นธรรม หมายถึงประชาชนควรมีหน้ าทีเสีย
ภาษีอากรให้ แก่รัฐบาล โดยพิจารณาถึงความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแต่ละคน
ประกอบกับการพิ จารณาถึงผลประโยชน์ ทีประชาชนแต่ละคนได้ รับ (อ้ างอิง หนังสือภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร 2562)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ประชาชนทุกคนทีมีเงินได้ พึงประเมินประเภทเงินเดือนอย่างเดียว
ขันตําปี ละ 120,000 บาท มีหน้ าทียืนแบบเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (อ้ างถึงใน เว็ปไซต์กรมสรรพากร
/ความรู้เรืองภาษี/ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา https://www.rd.go.th/publish/551.0.html) และ
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ในปัจจุบันกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ นาํ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนมาใช้ กับข้ าราชการ ทัว
ประเทศ ซึงเป็ นระบบทีจัดทําขึนมาเพือใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูลรายการขอเบิกจ่ายเงินในระดับของ
ศู น ย์ ต้ นทุ น และกิ จ กรรมหลั ก ในการเบิ ก จ่ า ย และลงบั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS (อ้ า งถึ ง ใน
กรมบั ญ ชี ก ลางระบบจ่ า ยตรงเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ าง http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG
/CGDWEB/aboutUs.jsp?set_bg=2) และในแต่ ล ะเดื อ นระบบจ่ า ยตรงเงิ น เดื อ น จะมี ก าร
คํานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย ซึงปัญหาทีพบคือ ข้ าราชการบางราย ไม่ได้ ยนแบบ
ื
แสดงรายการลดหย่อนส่วนตัวในแต่ละปี ดังนันระบบจึง คํานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ
ทีจ่ายของแต่ละเดือน โดยคํานวณจากฐานเงินได้ ในแต่ละเดือน ทีไม่มีรายการลดหย่อน เนืองจาก
ไม่ได้ แจ้ งไว้ จึงทําให้ ถูกหักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่ายไว้ ทําให้ ต้องไปขอคืนภาษีทถูี กหัก
ณ ทีจ่ ายไว้ ในตอนยืนแบบแสดงรายการเสียภาษี เ งินได้ บุคคลธรรมดา บางรายไม่ได้ ส่งข้ อมู ล
รายการลดหย่อนทีเป็ นปั จจุ บัน ทําให้ ถูกหัก ภาษี ณ ทีจ่ ายไว้ น้อยเกินไป จึงเป็ นภาระทีต้ องยืน
แบบแสดงรายการเสียภาษีตอนสินปี และเสียภาษีเพิม แม้ กระทังมีบางรายทีไม่เคยยืนแบบแสดง
รายการเสียภาษี ในสองถึงสามปี ทีผ่านมา เมือถูกหักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่ าย ไว้ เกิน
เนืองจากไม่ได้ แจ้ งรายการหักลดหย่อน จึงมีความประสงค์จะขอคืนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทีถูก
หัก ณ ทีจ่ ายไว้ ทําให้ ถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบรายได้ และให้ ยืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีย้อนหลัง ซึงมีทงค่
ั าเบียปรับ และภาษีทต้ี องชําระ
ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรืองความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที
มีผลต่อการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของข้ าราชการในกองทัพบก เนืองจากตระหนักถึง
หน้ าทีของการเป็ นประชาชนทีดีในฐานะข้ าราชการในกองทัพบก ซึงเป็ นบุคคลทีได้ รับเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน และมีเงินเดือนทีไม่มาก
2. วัตถุประสงค์งานวิจยั
2.1 เพือศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของข้ าราชการกองทัพบกในส่วน
กองบัญชาการกองทัพบก
2.2 เพือเปรียบเทียบการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของข้ าราชการกองทัพบก
ในส่วนกองบัญชาการกองทัพบกจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.3 เพือศึกษาอิทธิพลของความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ทีมี
ต่ อ การวางแผนภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของข้ า ราชการกองทัพ บกในส่ ว นกองบั ญ ชาการ
กองทัพบก
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ข้ าราชการกองทั พ บกในส่ ว นกองบั ญ ชาการกองทั พ บกที มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมีการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน
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3.2 ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามีอิทธิพลต่ อการวางแผน
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของข้ าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 หน่ วยงานราชการ สามารถนําผลวิ จัยเป็ นแนวทางในการให้ ข้อมู ลเกียวความรู้
ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพือนําไปสู่การวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
แก่ข้าราชการ
4.2 สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ รับจากการวิจัย
ครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5. ขอบเขตการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที ประชากรทีใช้ ในการวิจัยในครังนี คือ ข้ าราชการ
กองทัพบกทีเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก
5.2 ขอบเขตด้ านเนือหาทีใช้ ในการวิจัย เน้ นเงินได้ พึงประเมินประเภทเงินเดือน และ
หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนพืนฐาน ทีสามารถลดหย่อนได้ กับเงินได้ พึงประเมินประเภทเงินเดือน
ให้ เหมาะสมกับเงินได้ ของข้ าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบกทีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยศึกษาจากนักวิชาการหลายท่าน และยึดแนวคิดการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของ ชัยสิทธิ ตราชูธรรม (2553) ซึงกล่าวว่าให้ ใช้ ความรู้ความเข้ าใจดังกล่าววางแผน
เพือให้ เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเป็ นไป โดยถูกต้ อง ครบถ้ วนและประหยัด
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา รวบรวมข้ อมู ล ตั งแต่ เ ดื อ น กั น ยายน 2562 ถึ ง
พฤศจิกายน 2562
6. ระเบียบวิธีการวิจยั
6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
6.1.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับชันยศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ และรายได้ ต่อเดือน
2. ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
- ความรู้ความเข้ าใจเบืองต้ นเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และ
การยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
- ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการหักลดหย่อน
- ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที
จ่าย และการคํานวณภาษีเงินได้ บุคคล
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6.1.2 ตัวแปรตาม คือ การวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
1. การวางแผนภาษีโดยการคํานวณภาษีล่วงหน้ า และ การแจ้ งรายการ
ลดหย่อนภาษี
2. การวางแผนภาษีโดยใช้ สิทธิลดหย่อนกลุ่มประกัน
3. การวางแผนภาษีโดยใช้ สิทธิลดหย่อนกลุ่มลงทุน
4. การวางแผนภาษีโดยใช้ สิทธิลดหย่อนกลุ่มบริจาค
5. การวางแผนภาษี โ ดยใช้ สิท ธิล ดหย่ อ นกลุ่ ม กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ตาม
มาตรการภาครัฐของแต่ละปี
6. การวางแผนภาษีโดยการแยกยืนภาษีหรือยืนรวม (สําหรับผู้สมรสแล้ ว)
6.2 การกํา หนดขนาดตั วอย่ า ง เนื องจากประชากรทีใช้ ใ นการวิ จั ย ไม่ ท ราบขนาด
ประชากรทีแน่ชัด ดังนันผู้วิจัยจึงกําหนดตัวอย่างโดยใช้ วิธีคาํ นวณตามสูตรของ Cochran (1977)
ทีระดับความเชื อมัน 95% ทําให้ ได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่ า 385 ตัวอย่าง เพื อป้ องกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามทีสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงกําหนดให้ มีการกําหนดขนาดตัวอย่างเพิม
จํานวน 15 คน รวมขนาดของตัวอย่างทังสิน 400 คน
6.3 เครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จั ย เครื องมื อ ที ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ความรู้
ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา รวมทังหมด 41 ข้ อ การวางแผนภาษี มีทงหมด
ั
6
หัวข้ อ ซึงทังหมดเป็ นคําถามปลายปิ ด และ ข้ อเสนอแนะอืนๆ หรือปัญหาทีท่านพบ
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครังนี ผู้วิ จัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
สํา เร็จ รู ป SPSS ใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนาเพื อบรรยายลั ก ษณะข้ อมู ลปั จ จั ยส่ว นบุ คคล และการให้
คะแนนแบบสอบถาม ตอนที และทําการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential
Statistics) โดยใช้ ค่าทดสอบ Chi-Square
7. ผลการศึกษา
7.1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มี อายุระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้ อยละ . มี
ระดับชั นยศสัญญาบั ตรมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจาํ นวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ วจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และมีรายได้ ต่อเดือนมากทีสุดจํานวน , - , บาท
จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
7.2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา พบว่า
ความรู้ ความเข้ าใจเบื องต้ นเกียวกับภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดา และการยื นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับน้ อย
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ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการหักลดหย่อน อยู่ในระดับน้ อย
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย และการ
คํานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับปานกลาง
7.3 การวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากการศึกษาการวางแผนภาษีทงหมด
ั
ด้ าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่าง
มากกว่าร้ อยละ ตัวอย่างมีการวางแผนภาษี จากการคํานวณการเสียภาษีล่วงหน้ าเพือต้ องการ
ทราบยอดภาษีทต้ี องเสียคร่ าวๆ และจะแจ้ งรายการลดหย่อนเมือมีรายการลดหย่อนเพิมขึน รวมถึง
แจ้ งรายการลดหย่อนใหม่ทุกต้ นปี ให้ การเงินหน่ วยเพือคํานวณและหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ าย ส่วนผู้
สมรสแล้ วส่วนใหญ่วางแผนภาษีโดยการแยกยืนภาษี รองลงมาคือ ร้ อยละ . วางแผนภาษีโดย
การทําประกันชีวิต ถัดมาตัวอย่างร้ อยละ . วางแผนภาษีโดยการบริจาคเงินทัวไป เช่น วัดวาอาราม
สภากาชาดไทย สถานพยาบาล สถานศึกษาของทางราชการ ในขณะทีการวางแผนภาษีโดยใช้ สิทธิ
ลดหย่อนกลุ่มลงทุน โดยตัวอย่างร้ อยละ . วางแผนภาษีโดยการลงทุนในกองทุน LTF / RMF
อีกทังตัวอย่างร้ อยละ 23.25 นําส่งเงินสะสมเข้ ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการเพิมเพราะต้ องการ
สิทธิลดหย่อนทางภาษี และยังพบว่าตัวอย่างร้ อยละ 14.20 วางแผนภาษีโดยการใช้ สิทธิลดหย่อน
กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตรการภาครัฐ สุดท้ ายตั วอย่างร้ อยละ . วางแผนภาษีโดยการ
บริ จาคเงินทัวไป เช่ น วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล สถานศึกษาของ ทางราชการ
ร่วมกับการบริจาคเงินเพือการศึกษา การกีฬา เพือพัฒนาสังคม ทีสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า
7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
7.4. สมมติฐานที ข้ าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบกทีมี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมีการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแตกต่างกันโดย
สรุปได้ ตามตารางการทดสอบสมมติฐานที
ตารางที สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที
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7.4.2 ความรู้ความเข้ าใจเบืองต้ นเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามีอิทธิพลต่อ
การวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของข้ าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก
พบว่า ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย และการคํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีเงินได้ ซึงระดับความรู้ความเข้ าใจในระดับปานกลาง – มาก
มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีโดยการคํานวณภาษีล่วงหน้ าทุกต้ นปี เพือต้ องการทราบยอดภาษี ที
ต้ องเสียคร่าวๆ และพบว่า ระดับความรู้ความเข้ าใจทัง ระดับ มีอิทธิพลต่อ การวางแผนภาษีโดย
ใช้ สทิ ธิลดหย่อนกลุ่มประกัน ซึงให้ ความสําคัญในระดับตํา สูง เท่ากัน โดยไม่ทาํ ประกันชีวิต
8. อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรืองความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทีมีผลต่อการ
วางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมของข้ าราชาการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก ผู้วิจัย
พบประเด็นทีควรอภิปรายดังนี
8.1 ระดับความรู้ความเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากการศึ กษาความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาทัง ด้ าน
พบว่า ตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้ าใจอยู่ในระดับน้ อย ด้ าน คือ ความรู้ความเข้ าใจเบืองต้ น
เกียวกับภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา และการยืนแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา และ
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการหักลดหย่อน โดยพบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้ าใจ เกียวกับ
การยืนแบบ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และกําหนดเวลายืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาประจําปี ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เฉลิมพงศ์ สิทธิชัย (2558) ทีได้ ศึกษาเรือง ปัญหา
การค้ างชาระหนีภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื นทีสานั กงานสรรพากรพื นที
นครปฐม 1 และพบว่าปั จจัยทีมีอทิ ธิพลต่อการค้ างชําระหนีภาษีอากร คือ ปัจจัยด้ านความรู้ความ
เข้ าใจเกียวกับกฎหมายภาษีอากร
ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการหั กลดหย่ อน ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ ยังขาด
ความรู้ความใจในเรือง 1) การหักลดหย่อนค่าเลียงดูบิดา มารดา ซึงบิดามารดาต้ องมีเงินได้ ไม่เกิน
ปี ละ , บาท 2) การหักลดหย่อนดอกเบียเงินกู้เพือซือทีอยู่อาศัยตามทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินปี
ละ 100,000 บาท ) การลดหย่อนค่าเบียประกันชีวิตทีมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ขึนไป ตามที
จ่ายจริงแต่ไม่เกินปี ละ 100,000 บาท ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นภาลัย เทพซาว (2550) ที
ได้ ศึกษาเรืองความต้ องการของผู้เสียภาษีต่อการใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาใน
อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ และพบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามทียืนแบบ ภ.ง.ด.91 มีรายการทีสามารถ
นํามาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา แต่ไม่ได้ นาํ รายการนันมาหัก
เป็ นค่าลดหย่อน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พนิตนาถ เย็นทรัพย์ (
) ทีได้ ศึกษาเรือง
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้ ประเภทเงินเดือน รู้เพียงใด คิดอย่างไร และพบว่า มีกลุ่ม
ตัวอย่างเกินครึ งยังไม่ทราบว่ า การยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้ จ่าย การหัก
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ลดหย่อนเพือการประกันชีวิต การหักลดหย่อนสําหรับบุตร แหล่งข้ อมูลทางกฎหมายภาษีอากร
การหักภาษี ณ ทีจ่าย อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา การยืนแบบเสียภาษี บทกําหนดโทษ และ
การลดหย่อนให้ บิดามารดา
ผลการศึกษายังพบว่ า ตัวอย่างมีระดับความรู้ ความเข้ า ใจอยู่ในปานกลาง คือ
ระดับความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย และการคํานวณ
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สายสมร สังข์เมฆ ( 3) ศึกษาเรือง
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด ภูเก็ต และ
พนิ ต นาถ เย็น ทรั พย์ (2550) ทีได้ ศึ ก ษาเรื องความรู้ แ ละทัศ นคติ เ กียวกับ ภาษี เ งิ น ได้ บุ คคล
ธรรมดาของผู้มีเงินได้ ประเภทเงินเดือน 2550 และ ส่วนใหญ่ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เข้ าใจอยู่ในระดับปานกลาง
8.2 การวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากการศึกษาการวางแผนภาษีทงหมด
ั
ด้ าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่าง
มากกว่าร้ อยละ ตัวอย่างมีการวางแผนภาษี จากการคํานวณการเสียภาษีล่วงหน้ าเพือต้ องการ
ทราบยอดภาษีทต้ี องเสียคร่ าวๆ และจะแจ้ งรายการลดหย่อนเมือมีรายการลดหย่อนเพิมขึน รวมถึง
แจ้ งรายการลดหย่อนใหม่ทุกต้ นปี ให้ การเงินหน่ วยเพื อคํานวณและหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ าย ส่วนผู้
สมรสแล้ วส่วนใหญ่ วางแผนภาษีโดยการแยกยืนภาษี รองลงมาคือ ตัวอย่างร้ อยละ . มีการ
วางแผนภาษีโดยการทําประกันชีวิต ถัดมาตัวอย่างร้ อยละ . วางแผนภาษีโดยการบริจาคเงิน
ทัวไป
8.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที พบว่า การวางแผนภาษีของเพศชายทําประกันชีวิต
แบบบํานาญ และทําประกันทังสองแบบ ในขณะทีเพศหญิงทําประกันแบบบํานาญเท่านัน เพศชาย
ส่วนใหญ่ไม่บริจาคเงิน ผู้ทมีี อายุ ปี ขึนไปแจ้ งรายการลดหย่อนทุกครังตอนต้ นปี และแจ้ งเมือ
มีรายการลดหย่อนเพิม ผู้ทมีี อายุ ขึนไป ไม่ทาํ ประกันชีวิต ในขณะทีผู้มีอายุระหว่าง - ปี
ทําประกันชีวิตแบบทัวไป ผู้มีอายุระหว่าง - ปี ลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF มากทีสุด
ในขณะทีผู้มีอายุ - ปี ลงทุนในกองทุน กองทุน LTF หรือ RMF น้ อยทีสุด ผู้มีอายุ ปี นําส่งเงินเพิมเข้ า กบข.เนืองจากต้ องการใช้ สิทธิลดหย่อนทางภาษีมากทีสุด ผู้มีอายุ ปี ขึน
ไป ส่วนใหญ่สมรสและแยกยืนภาษี ข้ าราชการชันสัญญาบัตร มีการวางแผนภาษีโดยการบริจาค
เงินทีสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ในขณะทีข้ าราชการชันตํากว่ าสัญญาบัตรไม่มีการบริ จาคเงินที
สามารถหักลดหย่อนได้ เท่า ผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการทําประกันชีวิตโดยมีจุดประสงค์
เพื อการลดหย่อนภาษี และวางแผนภาษี โดยการทําประกันชี วิ ตแบบทัวไป ในขณะทีผู้ มีการศึ กษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ไม่ทาํ ประกันชีวิต ผู้มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรีลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF มากทีสุด ผู้มีสถานภาพหม้ าย/หย่า มีการวางแผนภาษีโดยทํา
ประกันชีวิตน้ อยทีสุด ผู้มีสถานะสมรสมีการทําประกันชีวิตให้ คู่สมรสทีไม่มีเงินได้ โดยมีจุดประสงค์
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เพือลดหย่อนภาษี ในขณะทีผู้มีสถานะโสด และสมรส ส่วนหนึงทําประกันชีวิตมีจุดประสงค์เพื อการ
ลดหย่อนภาษี ผู้มีสถานะสถานะโสด และ สมรส มีการวางแผนภาษีด้วยการบริจาคเงินทีสามารถหัก
ลดหย่อนได้ 2 เท่า ในขณะผู้สมรสทีเสียภาษีส่วนใหญ่แยกยืนภาษี ในขณะทีผู้มีสถานะโสด หม้ าย/
หย่าไม่ต้องคํานึงถึงการแยกยืนหรือยืน ผู้มีรายได้ , – 45,000 บาท และมากกว่า ,
บาท ต่อเดือน จะแจ้ งรายการลดหย่อนให้ การเงินหน่วยทุกต้ นปี และแจ้ งเมือมีรายการลดหย่อน
เพิมขึน ผู้มีเงินเดือนมากกว่า , บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ ทาํ ประกันชีวิตทีมีจุดประสงค์ด้าน
สิทธิลดหย่อนภาษี และทําประกันชีวิตให้ คู่สมรสทีไม่ มีเงินได้ เพื อการลดหย่อนภาษี ผู้มีรายได้ ต่อ
เดือ นตํากว่ า , บาท และ มากกว่ า , บาทต่อเดือน ลงทุนในกองทุน LTF หรื อ RMF
มากกว่ าผู้ทีมีรายได้ ต่อเดือน , -45,000 บาทต่อเดือน ผู้มีรายได้ ต่อเดือนมากกว่า ,
บาท วางแผนภาษีโดยบริจาคเงินทัวไป ผู้มรี ายได้ ต่อเดือนมากกว่า , บาท ต่อเดือนส่วนใหญ่
สมรสแล้ วและแยกยืนภาษี ในขณะทีผู้ทมีี รายได้ ต่อเดือนตํากว่า , บาท ส่วนใหญ่โสดจึงไม่ต้อง
คํานึงถึงการวางแผนภาษีในข้ อนี ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2552) ได้ ศึกษา
เรือง ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ และอาชีพ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ผลการทดสอบสมมติฐานที พบว่า จากการทดความรู้ความเข้ าเกียวกับภาษีเงิน
ได้ บุคคลธรรมดาทัง ด้ าน มีเพียงด้ านเดียวทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
คือ ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาหั ก ณ ทีจ่ าย และการคํานวณภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดา มีอทิ ธิพลต่อการวางแผนภาษีเงินได้ ซึงระดับความรู้ความเข้ าใจในระดับปานกลาง – มาก
มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษี โดยการคํานวณภาษีล่วงหน้ าทุกต้ นปี เพือต้ องการทราบยอดภาษี ที
ต้ องเสียคร่ าวๆ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ จุ ลวัฒฑกะ (2561) ได้ ศึกษาเรือง ความ
เข้ า ใจในการวางแผนภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของพนั ก งานในเครื อ คุ ณ าลั ย กรุ๊ ป พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความเข้ าใจในการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ของพนั ก งานในเครื อ คุ ณ าลั ย กรุ๊ ป จํา แนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส
ประสบการณ์ทาํ งาน และรายได้ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์
ทํางาน และรายได้ ไม่มีผลต่อความเข้ าใจเกียวกับการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
) จากการศึ ก ษาเรื องความรู้ ความเข้ า ใจเกี ยวกับ ภาษี เ งิ น ได้ บุ คคลธรรมดา
ตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้ าใจในเรือง เกียวกับการยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. , ภ.ง.ด.
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึงกระทรวงการคลังขยายกําหนดเวลาให้ อีก 8 วัน เรืองกําหนดเวลา
ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประจําปี ซึงกําหนดเวลายืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีในเดือน มกราคม – มีนาคม ของปี ถัดไป และเรืองการหักลดหย่อน

297

2) จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวอย่างทีมี อายุ - ปี และ - ปี
ผู้ มีสถานะโสด รวมถึ งผู้ มีร ายได้ ตํากว่ า ,
บาทต่ อปี จํา นวนเกิน ร้ อยละ ไม่ มีก าร
วางแผนภาษีโดยการคํานวณภาษีล่วงหน้ า หรื อแม้ กระทังไม่ทราบว่าเคยแจ้ งรายการลดหย่อน
ให้ แก่การเงินหน่วยหรือไม่ ระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี และ ระดับปริญญาตรี ผู้มีสถานะ
โสด และผู้มีรายได้ ตากว่
ํ า เดือนละ , บาทต่อปี ส่วนใหญ่ไม่วางแผนภาษีโดยการทําประกัน
ชีวิต ผู้มีสถานภาพโสด หม้ าย/หย่า ผู้มีเงินเดือนตํากว่าเดือนละ , บาท และผู้มีเงินเดือน
30,001-45, บาท ต่อเดือน เกินร้ อยละ ไม่มีการวางแผนภาษีจากการใช้ สิทธิบริจาคใน
แต่ละปี รวมทังเงินเดือนทัง ระดับ ร้ อยละ - ไม่มีการใช้ สิทธิลดหย่อนกลุ่มลงทุนเพื อ
วางแผนภาษี
3) จากผลการทดสอบสมมติฐานที พบว่ า ระดับความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับ
เบืองต้ นเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
และระดับความรู้ ความเข้ า ใจเกียวกับการหั กลดหย่ อน ซึงมีความรู้ความใจในระดับน้ อย ไม่ มี
อิทธิพลต่อการวางแผนภาษี
ดังนัน ดังนันหน่วยงานการเงิน หรือหน่วยงานในกองทัพบกควรมีการจัดอบรม ให้
ความรู้ หรือทําเป็ นเอกสารเพือกระตุ้นการรับรู้สิทธิการหักลดหย่อนของการทําประกันชีวิตสิทธิใน
การลดหย่อนภาษีของการบริจาคเงิน สิทธิลดหย่อนทางภาษีจากการลงทุน ควรมีจัดกิจกรรมสัมมนา
อบรม หรือทําคู่มือ พร้ อมคําอธิบาย รวมถึงเชิญผู้เชียวชาญด้ านภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา มาให้
ข้ อมูลและความรู้เกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา แก่ข้าราชการ เพื อให้ ข้าราชการกองทัพบก
ตระหนักถึงสิทธิทางภาษีทีมีอยู่ และเพื อส่งเสริมให้ ข้าราชการในกองทัพบกมีความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา จนกระทังสามารถนําไปต่ อยอดการวางแผนภาษี ส่วนบุ คคล
เพือเสียภาษีให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่ต้องขอคืนภาษี หรือเสียภาษีเพิมเติมเป็ นจํานวนมากเมือ
สินปี
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ ได้ ข้อมูลในแนวลึกขึน เช่น การสัมภาษณ์
2) ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง จากส่วนราชการอืน ในต่างจังหวัดเพือเติม เพือ
ต่อยอดหรือเปรียบเทียบข้ อมูลกับงานวิจัยนี
3) ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างของข้ าราชการกองทัพบก ในสายงานทีต่างกัน
เพือนํามาเปรียบเทียบ ความรู้ความเข้ าใจ และการวางแผนภาษีของแต่สายงาน
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