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บทคดัย่อ 
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี 1) เพือศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

ข้าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก 2) เพือเปรียบเทียบการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทพับกในส่วนกองบัญชาการกองทพับก จาํแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และ 3) เพือศึกษาอิทธิพลของความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ทีมีต่อการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการ
กองทัพบก การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากข้าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก 
จาํนวน  คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าร้อยละ 
และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ Chi-Square Test 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนภาษีมากทสีุด  ด้าน คือ วางแผนภาษี
โดยการคาํนวณภาษีล่วงหน้า และการแจ้งรายการลดหย่อนภาษี และการวางแผนภาษีโดยการ  
แยกยืนภาษีหรือยืนรวม (สาํหรับผู้สมรส) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการกองทพับก
ในส่วนกองบัญชาการกองทพับกทมีีเพศ อายุ ระดับชันยศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้
ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทแีตกต่างกัน นอกจากนี ยังพบว่า 
ความรู้ความเข้าเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทงั  ด้าน มีเพียงด้านเดียวทมีีอิทธิพลต่อการ
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ 
ทจ่ีาย และการคาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
การจัดเกบ็ภาษีอากรมามีมาตังแต่ก่อนยุคพ่อขุนรามคาํแหง ดังปรากฏในศิลาจารึกซึง

แสดงหลักฐานว่า เมือชัวพ่อขุน เมืองสุโขทัยนีดี ในนาํมีปลาในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจังกอบใน
ไพร่ลู่ทาง เพือนจองวัวไปค้า ขีม้าไปขาย ใครจักค้าช้างค้า ใครจักค้าม้าค้า โดยคาํว่า จังกอบ นีเป็น
ภาษีชนิดหนึง ทเีกบ็จากผู้นาํสัตว์และสิงของสินค้าไปเพือขายในทีต่างๆ หรือหมายถึงภาษีทีเกบ็ 
จากสตัว์และสงิของทนีาํเข้ามาจาํหน่าย ซึงในสมัยรัชกาลท ี5 ได้มีพระราชปรารภว่า เงินภาษีอากร
อันเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดิน จัดเกบ็กันไม่เป็นระเบียบกระจัดกระจายรัวไหลไปมากมาย ในปี 
พ.ศ. 2416 จึงได้ตราพระราชบัญญัติสาํหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ จุลศักราช 1235 และได้โปรด
เกล้าตังสาํหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึน เพือเป็นสาํนักงานกลางสาํหรับเกบ็เงินผลประโยชน์รายได้
ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ในทแีห่งเดียว 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมสรรพากรนอกและ
กรมสรรพากรในเข้าเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมสรรพากร เป็นทีรวมเงินผลประโยชน์ของ
แผ่นดิน ในสมัยรัชการท ี7 ภายหลังจากทีคณะราษฎร์ได้มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ในปี
พ.ศ.2475 ได้มีการออกพระราชบัญญัติในการจัดเกบ็ภาษีขนึใหม่ และได้มีการแก้ไขเปลียนแปลง
ประมวลรัษฎากรหลายครัง โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ต่อเนือง โดยครังหลังสุดในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลได้เริมนาํระบบภาษีมูลค่าเพิม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะมาใช้ในการจัดเกบ็แทนภาษีการค้า ทีมีปัญหาการจัดเกบ็ทีซําซ้อนไม่เป็นธรรม และไม่
สนับสนุน ต่อภาคการส่งออกของประเทศ ในขณะเดียวกันได้มีการแก้ไขเพิมเติมการให้  หัก
ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หนังสือทรีะลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร  
กนัยายน ) 

ปัจจุบันภาษีอากรเป็นแห่งรายได้ทสีาํคัญของรัฐบาล ซึงจากผลรวมรายได้จัดเกบ็ของ
รัฐบาล (Gross) ในปี 2561 ให้ข้อมูลว่ากรมสรรพากรมีจัดเกบ็รายได้มากทีสุด เป็นจํานวน 
1,915,456 ล้านบาท ซึงในจํานวนนีเป็นรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จํานวน 319,022.02 

ล้านบาท ซึงเป็นรายได้ทอียู่ในลาํดับท ี3 ของผลการจัดเกบ็รายได้ของกรมสรรพากร 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรง หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือผู้เสียภาษีผลัก

ภาระภาษีไปให้ผู้อนืได้ยาก ซึงผู้มีเงินได้ทุกคนเป็นผู้มีสิทธิและหน้าทตีามกฎหมายทต้ีองเสียภาษี
อากร และตามลักษณะของภาษีอากรทดีี คือ มีความเป็นธรรม หมายถึงประชาชนควรมีหน้าทเีสีย
ภาษีอากรให้แก่รัฐบาล โดยพิจารณาถึงความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแต่ละคน
ประกอบกับการพิจารณาถึงผลประโยชน์ทีประชาชนแต่ละคนได้รับ (อ้างอิง หนังสือภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร 2562)  

 จากข้อมูลข้างต้น ประชาชนทุกคนทีมีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนอย่างเดียว
ขันตาํปีละ 120,000 บาท มีหน้าทยืีนแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อ้างถึงใน เวป็ไซต์กรมสรรพากร 
/ความรู้เรืองภาษี/ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา https://www.rd.go.th/publish/551.0.html) และ
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ในปัจจุบันกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้นาํระบบจ่ายตรงเงินเดือนมาใช้กับข้าราชการ ทวั
ประเทศ ซึงเป็นระบบทจัีดทาํขึนมาเพือใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูลรายการขอเบิกจ่ายเงินในระดับของ
ศูนย์ต้นทุน  และกิจกรรมหลักในการเบิกจ่าย  และลงบัญชีในระบบ GFMIS (อ้างถึงใน
กรมบัญชีกลางระบบจ่ายตรงเ งินเดือนและค่าจ้าง http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG 

/CGDWEB/aboutUs.jsp?set_bg=2) และในแต่ละเดือนระบบจ่ายตรงเงินเดือน จะมีการ
คาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทจ่ีาย ซึงปัญหาทพีบคือ ข้าราชการบางราย ไม่ได้ยืนแบบ
แสดงรายการลดหย่อนส่วนตัวในแต่ละปี ดังนันระบบจึงคาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ 
ทจ่ีายของแต่ละเดือน โดยคาํนวณจากฐานเงินได้ในแต่ละเดือน ทไีม่มีรายการลดหย่อน เนืองจาก
ไม่ได้แจ้งไว้ จึงทาํให้ถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ทจ่ีายไว้ ทาํให้ต้องไปขอคืนภาษีทถูีกหัก 
ณ ทีจ่ายไว้ในตอนยืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บางรายไม่ได้ส่งข้อมูล
รายการลดหย่อนทีเป็นปัจจุบัน ทาํให้ถูกหัก ภาษี ณ ทีจ่ายไว้น้อยเกินไป จึงเป็นภาระทีต้องยืน
แบบแสดงรายการเสียภาษีตอนสนิปี และเสียภาษีเพิม แม้กระทงัมีบางรายทไีม่เคยยืนแบบแสดง
รายการเสียภาษี ในสองถึงสามปีทีผ่านมา เมือถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่าย ไว้เกิน
เนืองจากไม่ได้แจ้งรายการหักลดหย่อน จึงมีความประสงค์จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทถูีก
หัก ณ ทีจ่ายไว้ ทาํให้ถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบรายได้ และให้ยืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีย้อนหลัง ซึงมีทงัค่าเบียปรับ และภาษีทต้ีองชาํระ 

 ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรืองความรู้ความเข้าใจเกยีวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที
มีผลต่อการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการในกองทพับก เนืองจากตระหนักถึง
หน้าทีของการเป็นประชาชนทีดีในฐานะข้าราชการในกองทัพบก ซึงเป็นบุคคลทไีด้รับเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน และมีเงินเดือนทไีม่มาก 

2. วตัถุประสงคง์านวิจยั
2.1 เพือศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทพับกในส่วน

กองบัญชาการกองทพับก 
2.2 เพือเปรียบเทยีบการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทพับก

ในส่วนกองบัญชาการกองทพับกจาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.3 เพือศึกษาอิทธิพลของความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทีมี

ต่อการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการ
กองทพับก 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ข้าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบกทีมี ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกนั 
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3.2 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอิทธิพลต่อการวางแผน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทพับกในส่วนกองบัญชาการกองทพับก 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4.1 หน่วยงานราชการ สามารถนําผลวิจัยเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลเกียวความรู้

ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพือนาํไปสู่การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แก่ข้าราชการ 

4.2 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไปสามารถนาํข้อมูลทไีด้รับจากการวิจัย
ครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

5. ขอบเขตการวิจยั
 5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ีประชากรทใีช้ในการวิจัยในครังนี คือ ข้าราชการ

กองทพับกทเีสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนกองบัญชาการกองทพับก 

 5.2 ขอบเขตด้านเนือหาทใีช้ในการวิจัย เน้นเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน และ
หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนพืนฐาน ทสีามารถลดหย่อนได้กับเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน 
ให้เหมาะสมกับเงินได้ของข้าราชการกองทพับกในส่วนกองบัญชาการกองทพับกทเีสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยศึกษาจากนักวิชาการหลายท่าน และยึดแนวคิดการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของ ชัยสิทธิ ตราชูธรรม (2553) ซึงกล่าวว่าให้ใช้ความรู้ความเข้าใจดังกล่าววางแผน
เพือให้เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไป โดยถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัด  

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา รวบรวมข้อมูลตังแต่เดือน  กันยายน  2562 ถึง 
พฤศจิกายน 2562 

6. ระเบยีบวิธีการวิจยั
6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

6.1.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชันยศ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน 

2. ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ความรู้ความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ

การยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการหักลดหย่อน
- ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที

จ่าย และการคาํนวณภาษีเงินได้บุคคล 

291



6.1.2 ตัวแปรตาม คือ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
1. การวางแผนภาษีโดยการคาํนวณภาษีล่วงหน้า และ การแจ้งรายการ

ลดหย่อนภาษี 

2. การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิลดหย่อนกลุ่มประกนั
3. การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิลดหย่อนกลุ่มลงทุน
4. การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิลดหย่อนกลุ่มบริจาค
5. การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิลดหย่อนกลุ่มกระตุ้ นเศรษฐกิจตาม

มาตรการภาครัฐของแต่ละปี 

6. การวางแผนภาษีโดยการแยกยืนภาษีหรือยืนรวม (สาํหรับผู้สมรสแล้ว)
6.2 การกําหนดขนาดตัวอย่าง เนืองจากประชากรทีใช้ในการวิจัยไม่ทราบขนาด

ประชากรทแีน่ชัด ดังนันผู้วิจัยจึงกาํหนดตัวอย่างโดยใช้วิธีคาํนวณตามสูตรของ Cochran (1977) 

ทีระดับความเชือมัน 95% ทาํให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง เพือป้องกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามทสีมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงกาํหนดให้มีการกาํหนดขนาดตัวอย่างเพิม
จาํนวน 15 คน รวมขนาดของตัวอย่างทงัสนิ 400 คน  

 6.3 เค รืองมือทีใ ช้ ในการ วิ จัยเครืองมือทีใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเ ป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ความรู้
ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทังหมด 41 ข้อ การวางแผนภาษี มีทงัหมด 6 

หัวข้อ ซึงทงัหมดเป็นคาํถามปลายปิด และ ข้อเสนอแนะอนืๆ หรือปัญหาททีา่นพบ  
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพือบรรยายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และการให้
คะแนนแบบสอบถาม ตอนที  และทาํการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) โดยใช้ค่าทดสอบ Chi-Square 

7. ผลการศึกษา
 7.1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุระหว่าง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  มี
ระดับชันยศสัญญาบัตรมากทีสุด จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วจาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีรายได้ต่อเดือนมากทสีุดจาํนวน , - ,  บาท 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

7.2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า 
 ความรู้ความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยืนแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับน้อย 
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    ความรู้ความเข้าใจเกยีวกบัการหักลดหย่อน อยู่ในระดับน้อย 

    ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทจ่ีาย และการ
คาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับปานกลาง 
  7.3 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  จากการศึกษาการวางแผนภาษีทงัหมด  ด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ  ตัวอย่างมีการวางแผนภาษีจากการคาํนวณการเสียภาษีล่วงหน้าเพือต้องการ
ทราบยอดภาษีทต้ีองเสียคร่าวๆ และจะแจ้งรายการลดหย่อนเมือมีรายการลดหย่อนเพิมขึน รวมถึง
แจ้งรายการลดหย่อนใหม่ทุกต้นปีให้การเงินหน่วยเพือคาํนวณและหักภาษีเงินได้ ณ ทจ่ีาย ส่วนผู้
สมรสแล้วส่วนใหญ่วางแผนภาษีโดยการแยกยืนภาษี รองลงมาคือ ร้อยละ .  วางแผนภาษีโดย
การทาํประกันชีวิต ถัดมาตัวอย่างร้อยละ .  วางแผนภาษีโดยการบริจาคเงินทวัไป เช่น วัดวาอาราม 
สภากาชาดไทย สถานพยาบาล สถานศึกษาของทางราชการ ในขณะทกีารวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิ
ลดหย่อนกลุ่มลงทุน โดยตัวอย่างร้อยละ .  วางแผนภาษีโดยการลงทุนในกองทุน LTF / RMF 

อกีทงัตัวอย่างร้อยละ 23.25 นาํส่งเงินสะสมเข้ากองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการเพิมเพราะต้องการ
สิทธิลดหย่อนทางภาษี และยังพบว่าตัวอย่างร้อยละ 14.20 วางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิลดหย่อน
กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตรการภาครัฐ สุดท้ายตัวอย่างร้อยละ .  วางแผนภาษีโดยการ
บริจาคเงินทัวไป เช่น วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล สถานศึกษาของ  ทางราชการ
ร่วมกบัการบริจาคเงินเพือการศึกษา การกฬีา เพือพัฒนาสงัคม ทสีามารถหักลดหย่อนได้ 2 เทา่ 
   7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

   7.4.  สมมติฐานท ี  ข้าราชการกองทพับกในส่วนกองบัญชาการกองทพับกทีมี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกันโดย
สรุปได้ตามตารางการทดสอบสมมติฐานท ี   
ตารางท ี  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท ี  
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7.4.2 ความรู้ความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอิทธิพลต่อ
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก  
พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทจ่ีาย และการคาํนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีเงินได้ ซึงระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง – มาก 
มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีโดยการคาํนวณภาษีล่วงหน้าทุกต้นปีเพือต้องการทราบยอดภาษีที
ต้องเสียคร่าวๆ และพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจทงั  ระดับ มีอิทธิพลต่อ การวางแผนภาษีโดย
ใช้สทิธลิดหย่อนกลุ่มประกนั ซึงให้ความสาํคัญในระดับตาํ สงู เทา่กนั โดยไม่ทาํประกนัชีวิต 

8. อภิปรายผลการศึกษา
 การศึกษาวิจัยเรืองความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทมีีผลต่อการ

วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมของข้าราชาการกองทพับกในส่วนกองบัญชาการกองทพับก ผู้วิจัย
พบประเดน็ทคีวรอภิปรายดังนี 

8.1 ระดับความรู้ความเกยีวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทัง  ด้าน 

พบว่า ตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย  ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจเบืองต้น
เกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
ความรู้ความเข้าใจเกยีวกบัการหักลดหย่อน โดยพบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกยีวกบั
การยืนแบบ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ และกาํหนดเวลายืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาประจาํปี ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ เฉลิมพงศ์ สทิธชัิย (2558) ทไีด้ศึกษาเรือง ปัญหา
การค้างชาระหนีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพืนทีสานักงานสรรพากรพืนที
นครปฐม 1 และพบว่าปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อการค้างชาํระหนีภาษีอากร คือ ปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจเกยีวกบักฎหมายภาษีอากร  

 ในด้านความรู้ความเข้าใจเกียวกับการหักลดหย่อน ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความใจในเรือง 1) การหักลดหย่อนค่าเลียงดูบิดา มารดา ซึงบิดามารดาต้องมีเงินได้ไม่เกิน
ปีละ ,  บาท 2) การหักลดหย่อนดอกเบียเงินกู้เพือซือทอียู่อาศัยตามทจ่ีายจริงแต่ไม่เกนิปี
ละ 100,000 บาท ) การลดหย่อนค่าเบียประกนัชีวิตทมีีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ขึนไป ตามที
จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาลัย เทพซาว (2550) ที
ได้ศึกษาเรืองความต้องการของผู้เสียภาษีต่อการใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทียืนแบบ ภ.ง.ด.91 มีรายการทีสามารถ
นาํมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่ได้นาํรายการนันมาหัก
เป็นค่าลดหย่อน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตนาถ เยน็ทรัพย์ ( ) ทไีด้ศึกษาเรือง 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน รู้เพียงใด คิดอย่างไร และพบว่า มีกลุ่ม
ตัวอย่างเกินครึงยังไม่ทราบว่า การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่าย การหัก
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ลดหย่อนเพือการประกันชีวิต การหักลดหย่อนสาํหรับบุตร แหล่งข้อมูลทางกฎหมายภาษีอากร 
การหักภาษี ณ ทจ่ีาย อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยืนแบบเสียภาษี บทกาํหนดโทษ และ
การลดหย่อนให้บิดามารดา 

 ผลการศึกษายังพบว่า ตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในปานกลาง คือ 
ระดับความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทจ่ีาย และการคาํนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร สังข์เมฆ ( 3) ศึกษาเรือง 
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด ภเูกต็ และ
พนิตนาถ เย็นทรัพย์ (2550) ทีได้ศึกษาเรืองความรู้และทัศนคติเกียวกับภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน 2550 และ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 

8.2 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 จากการศึกษาการวางแผนภาษีทงัหมด  ด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่าง

มากกว่าร้อยละ  ตัวอย่างมีการวางแผนภาษีจากการคาํนวณการเสียภาษีล่วงหน้าเพือต้องการ
ทราบยอดภาษีทต้ีองเสียคร่าวๆ และจะแจ้งรายการลดหย่อนเมือมีรายการลดหย่อนเพิมขึน รวมถึง
แจ้งรายการลดหย่อนใหม่ทุกต้นปีให้การเงินหน่วยเพือคาํนวณและหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย ส่วนผู้
สมรสแล้วส่วนใหญ่วางแผนภาษีโดยการแยกยืนภาษี รองลงมาคือ ตัวอย่างร้อยละ .  มีการ
วางแผนภาษีโดยการทาํประกันชีวิต ถัดมาตัวอย่างร้อยละ .  วางแผนภาษีโดยการบริจาคเงิน
ทวัไป  

8.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  พบว่า การวางแผนภาษีของเพศชายทาํประกนัชีวิต
แบบบาํนาญ และทาํประกนัทงัสองแบบ ในขณะทเีพศหญิงทาํประกนัแบบบาํนาญเทา่นัน เพศชาย 
ส่วนใหญ่ไม่บริจาคเงิน ผู้ทมีีอายุ  ปีขึนไปแจ้งรายการลดหย่อนทุกครังตอนต้นปี และแจ้งเมือ
มีรายการลดหย่อนเพิม ผู้ทมีีอายุ  ขึนไป ไม่ทาํประกนัชีวิต ในขณะทผู้ีมีอายุระหว่าง -  ปี 
ทาํประกันชีวิตแบบทวัไป ผู้มีอายุระหว่าง -  ปี ลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF มากทสีุด 
ในขณะทผู้ีมีอายุ -  ปี ลงทุนในกองทุน กองทุน LTF หรือ RMF น้อยทสีุด ผู้มีอายุ -  
ปี นาํส่งเงินเพิมเข้า กบข.เนืองจากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีมากทีสุด ผู้มีอายุ  ปี ขึน
ไป ส่วนใหญ่สมรสและแยกยืนภาษี ข้าราชการชันสัญญาบัตร มีการวางแผนภาษีโดยการบริจาค
เงินทสีามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ในขณะทีข้าราชการชันตาํกว่าสัญญาบัตรไม่มีการบริจาคเงินที
สามารถหักลดหย่อนได้  เทา่ ผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการทาํประกนัชีวิตโดยมีจุดประสงค์
เพือการลดหย่อนภาษี และวางแผนภาษีโดยการทาํประกันชีวิตแบบทัวไป ในขณะทีผู้มีการศึกษา
ระดับตาํกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ไม่ทาํประกันชีวิต ผู้มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรีลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF มากทสีุด ผู้มีสถานภาพหม้าย/หย่า มีการวางแผนภาษีโดยทาํ
ประกันชีวิตน้อยทีสุด ผู้มีสถานะสมรสมีการทาํประกันชีวิตให้คู่สมรสทีไม่มีเงินได้ โดยมีจุดประสงค์
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เพือลดหย่อนภาษี ในขณะทีผู้มีสถานะโสด และสมรส ส่วนหนึงทาํประกันชีวิตมีจุดประสงค์เพือการ
ลดหย่อนภาษี ผู้มีสถานะสถานะโสด และ สมรส มีการวางแผนภาษีด้วยการบริจาคเงินทสีามารถหัก
ลดหย่อนได้ 2 เท่า ในขณะผู้สมรสทเีสียภาษีส่วนใหญ่แยกยืนภาษี ในขณะทผู้ีมีสถานะโสด หม้าย/
หย่าไม่ต้องคาํนึงถึงการแยกยืนหรือยืน ผู้มีรายได้ ,  – 45,000 บาท และมากกว่า ,  
บาท ต่อเดือน จะแจ้งรายการลดหย่อนให้การเงินหน่วยทุกต้นปีและแจ้งเมือมีรายการลดหย่อน
เพิมขึน ผู้มีเงินเดือนมากกว่า ,  บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ทาํประกันชีวิตทีมีจุดประสงค์ด้าน
สิทธิลดหย่อนภาษี และทาํประกันชีวิตให้คู่สมรสทีไม่มีเงินได้เพือการลดหย่อนภาษี ผู้มีรายได้ต่อ
เดือนตาํกว่า ,  บาท และ มากกว่า ,  บาทต่อเดือน ลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF 

มากกว่าผู้ทีมีรายได้ต่อเดือน , -45,000 บาทต่อเดือน ผู้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า ,  
บาท วางแผนภาษีโดยบริจาคเงินทวัไป ผู้มรีายได้ต่อเดือนมากกว่า ,  บาท ต่อเดือนส่วนใหญ่
สมรสแล้วและแยกยืนภาษี ในขณะทผู้ีทมีีรายได้ต่อเดือนตาํกว่า ,  บาท ส่วนใหญ่โสดจึงไม่ต้อง
คาํนึงถึงการวางแผนภาษีในข้อนี ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2552) ได้ศึกษา
เรือง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ และอาชีพ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  พบว่า จากการทดความรู้ความเข้าเกยีวกับภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาทงั  ด้าน มีเพียงด้านเดียวทมีีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
คือ ความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทจ่ีาย และการคาํนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีอทิธพิลต่อการวางแผนภาษีเงินได้ ซึงระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง – มาก 
มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษี โดยการคาํนวณภาษีล่วงหน้าทุกต้นปีเพือต้องการทราบยอดภาษี ที
ต้องเสียคร่าวๆ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ จุลวัฒฑกะ (2561) ได้ศึกษาเรือง ความ
เข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ป  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ของพนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ปจําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ทาํงาน และรายได้ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์
ทาํงาน และรายได้ไม่มีผลต่อความเข้าใจเกยีวกบัการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

9. ขอ้เสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวิจัย 

) จากการศึกษาเรืองความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรือง เกยีวกบัการยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. , ภ.ง.ด.  
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ซึงกระทรวงการคลังขยายกาํหนดเวลาให้อีก 8 วัน เรืองกาํหนดเวลา
ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาํปี ซึงกาํหนดเวลายืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีในเดือน มกราคม – มีนาคม ของปีถัดไป และเรืองการหักลดหย่อน  
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2) จากผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ตัวอย่างทมีี อายุ -  ปี และ -  ปี
ผู้มีสถานะโสด รวมถึงผู้มีรายได้ตํากว่า ,  บาทต่อปี จํานวนเกินร้อยละ  ไม่มีการ
วางแผนภาษีโดยการคาํนวณภาษีล่วงหน้า หรือแม้กระทังไม่ทราบว่าเคยแจ้งรายการลดหย่อน
ให้แก่การเงินหน่วยหรือไม่ ระดับการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี และ ระดับปริญญาตรี ผู้มีสถานะ
โสด และผู้มีรายได้ตาํกว่า เดือนละ ,  บาทต่อปี ส่วนใหญ่ไม่วางแผนภาษีโดยการทาํประกัน
ชีวิต ผู้มีสถานภาพโสด หม้าย/หย่า ผู้มีเงินเดือนตาํกว่าเดือนละ ,  บาท และผู้มีเงินเดือน 
30,001-45,  บาท ต่อเดือน เกินร้อยละ  ไม่มีการวางแผนภาษีจากการใช้สิทธิบริจาคใน
แต่ละปี รวมทงัเงินเดือนทัง  ระดับ ร้อยละ -  ไม่มีการใช้สิทธิลดหย่อนกลุ่มลงทุนเพือ
วางแผนภาษี  

3) จากผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
เบืองต้นเกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
และระดับความรู้ความเข้าใจเกียวกับการหักลดหย่อน ซึงมีความรู้ความใจในระดับน้อย ไม่มี
อทิธพิลต่อการวางแผนภาษี 

 ดังนัน ดังนันหน่วยงานการเงิน หรือหน่วยงานในกองทพับกควรมีการจัดอบรม ให้
ความรู้ หรือทาํเป็นเอกสารเพือกระตุ้นการรับรู้สิทธิการหักลดหย่อนของการทาํประกันชีวิตสิทธใิน
การลดหย่อนภาษีของการบริจาคเงิน สทิธลิดหย่อนทางภาษีจากการลงทุน ควรมีจัดกจิกรรมสมัมนา 
อบรม หรือทาํคู่มือ พร้อมคาํอธิบาย รวมถึงเชิญผู้เชียวชาญด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาให้
ข้อมูลและความรู้เกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แก่ข้าราชการ เพือให้ข้าราชการกองทัพบก
ตระหนักถึงสิทธิทางภาษีทีมีอยู่ และเพือส่งเสริมให้ข้าราชการในกองทัพบกมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จนกระทังสามารถนาํไปต่อยอดการวางแผนภาษีส่วนบุคคล 
เพือเสยีภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ต้องขอคืนภาษี หรือเสยีภาษีเพิมเติมเป็นจาํนวนมากเมือ
สนิปี  

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ได้ข้อมูลในแนวลึกขึน เช่น การสมัภาษณ์
2) ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง จากส่วนราชการอืน ในต่างจังหวัดเพือเติม เพือ

ต่อยอดหรือเปรียบเทยีบข้อมูลกบังานวิจัยนี 

3) ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการกองทัพบก ในสายงานทต่ีางกัน
เพือนาํมาเปรียบเทยีบ ความรู้ความเข้าใจ และการวางแผนภาษีของแต่สายงาน 
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