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บทคัดย่อ  

 
งานวิจยัเร่ืองการศึกษาการเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการ

แยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยัเพื่อ
ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ของคู่สมรสและเพื่อศึกษาว่าความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ของคู่สมรสและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได ้รวมถึง
ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างมาจาก พนักงานเอกชนท่ีเป็นสมรสแล้วในเขตลุมพินี       
จากการค านวณกลุ่มตัวอย่างพบว่างานวิจัยน้ีต้องมีกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง แต่มีผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 390 ราย งานวิจยัน้ีใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยพหุคูณดว้ยวิธี 
Multiple Regression Analysis เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ผลจากการวิจยัพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดข้องคู่
สมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดแ้ตกต่างกนั และมี
ความสัมพนัธ์กันส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรสท่ีมีความแตกต่างกนันั้น ก็ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดแ้ตกต่างกนัและมีความสัมพนัธ์กนั สุดทา้ยช่องทางในการยื่นแสดงแบบรายการเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั และมีความสัมพนัธ์กนั 
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ABSTRACT 

 
This research is to study cognition and factors affecting the decision on splitting 

income tax or compounding income tax submissions for a spouse based in Lumpini District. The 
purposes of this research are to study tax privilege of a spouse, the cognition of tax privilege of a 
spouse, personnel factor relating tax privilege and channel of tax income submission affecting the 
decision on splitting income tax or compounding income tax submissions for a spouse. 

Population and samples in this research consist of private employees married based in 
Lumpini District. Survey questionnaire was employed in this research. 385 samples are required 
as the sample size. 1000 survey questionnaires were sent to the sample and 390 survey 
questionnaires were return for data analysis. Multiple regression method was usedto analyses the 
data in this research. 

This research found that the cognition of tax privilege of spouse positively affects and 
positively relations to the differentdecision of the splitting and compounding income tax 
submissions. Moreover, the personnel factor with regard totax privilege positively affects and 
positively relations to the differentdecision of the splitting and compounding income tax 
submissions. Lastly, channel of tax income submission also positively affects and positively 
relations to the decision on splitting income tax or compounding income tax submissions for a 
spouse. 

Personal factors related benefits tax spouse’s different, it affect the decision to split 
the filling or consolidated income tax significantly and also associated 
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The channel of submitting a list of different income tax would affect their decision to 
split the filing of consolidated income tax and also associat 
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กติติกรรมประกาศ  
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณความ
อนุเคราะห์เป็นอยา่งยิง่จาก อาจารย ์ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นอยา่งสูงท่ี
ได้สละเวลาอนัมีค่าในการให้ปรึกษา ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมอนัมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไข
ปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ รวมไปถึง ดร.จารวี ชยสมบติั 
ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของหวัขอ้การท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงมา 
ณ โอกาสน้ี  

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีคณะการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่านท่ีไดม้อบความรู้อนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั อีกทั้งพระคุณของครู อาจารยทุ์ก
ท่านท่ีอบรมใหค้วามรู้พื้นฐาน ประสิทธ์ประสาทวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั ท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับการท าวิจยั
คร้ังน้ีคือ ผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีให้การอบรมเล้ียงดูและให้ความรัก
และก าลังใจตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอบพระคุณ
นางสาวอชัรีพร สหพิทกัษ์สินและนางสาวเณรัญชรา กิจวิกราณต์ ท่ีสละเวลาให้ค  าแนะน าช้ีแนะ
และคอยให้ก าลงัใจ ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัศึกษาปริญญาโท
คณะการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์รุ่น 4 ทุกท่านท่ีมีส่วนในการให ้มิตรภาพ และก าลงัใจดีๆ
ท่ีมีใหก้นัโดยตลอด อนัก่อใหเ้กิดเป็นผลส าเร็จในการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี  
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บทที ่1 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
1.1  ทีม่าของงานวจัิย 

จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั ประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นการเมืองท่ีเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย มีการเดินขบวนอีกทั้งยงัมีการยึดอ านาจการ
ปกครองจากทางคณะรักษาความสงบ ประเทศไทยในสถานการณ์เยี่ยงน้ี จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
เร่งฟ้ืนฟูประเทศ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ใหใ้จแก่นานาชาติ รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นตอ้งหาเงินทุนเพื่อ
น ามาใชเ้ป็นงบประมาณในการแกปั้ญหาและพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ซ่ึงผูท่ี้มีในอ านาจหนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของแผ่นดินก็คือ กระทรวงการคลงั ซ่ึงจดัเก็บภาษีจาก 3 กลุ่มภารกิจ
ดา้นรายได้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1.กรมศุลกากร ท่ีมีหน้าท่ีจดัเก็บภาษีศุลกากรขาเขา้-ขาออก และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 2.กรมสรรพสามิต มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บภาษีจากสินคา้บางประเภท
ท่ีมีการควบคุม เช่น สุรา ยาสูบ เป็นตน้ 3.กรมสรรพากร ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บภาษี
ให้แก่ภาครัฐ เพื่อเป็นรายไดห้ลกัในการพฒันาประเทศ (ศศิกานต ์จตุัปา, 2557) ตามตาราง1-1 จะ
แสดงใหเ้ห็นถึงผลการจดัเก็บรายไดข้องรัฐบาลในปีงบประมาณ 2556 
 

ตารางที ่1.1 ผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลปีงบประมาณ 2556 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

 
 

ทีม่า:  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, (2557) 
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กรมสรรพากร (The Revenue Department) มีหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีจากฐานรายได้
และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นรายได้
ให้รัฐบาล น ามาพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได ้  
ปิ-โตเล่ียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์และอากรรังนกนางแอ่น ซ่ึงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้น 
เป็นภาษีทางตรงท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัผูมี้รายไดทุ้กคน เน่ืองจากจดัเก็บจากบุคคลธรรมดา ผูซ่ึ้ง
มีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 391 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงถือเป็นภาษีทางตรงซ่ึงไม่สามารถผลกั
ภาระภาษีไปให้ผูอ่ื้นได ้โดยกรมสรรพากรจะจดัเก็บภาษีตามจริงจากผูมี้หนา้เสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปี กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล 
วิสาหกิจชุมชมตามกฎหมายดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั หรือ
คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  

รัฐบาลจะจดัเก็บภาษีแบบอตัรากา้วหนา้โดยแบ่งตามขั้นบนัได กล่าวคือยิ่งมีรายไดม้าก
ก็จะเสียภาษีมาก โดยฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ เงินไดสุ้ทธิ ท่ีค  านวณจากการน ารายไดพ้ึง
ประเมินตลอดทั้งปีปฏิทิน หกั ดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นต่างๆ ตามกฎหมายก าหนด จากนั้นจึง
น ามาค านวณภาษีตามอตัราภาษีท่ีกรมสรรพากรก าหนด ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะมีนโยบาย
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ผูมี้เงินได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ท าความเขา้ใจในเร่ืองของการยื่นแบบแสดง
รายการในการช าระภาษี มีบริการ ถาม ตอบ ต่อผูท่ี้มีความสงสัยดว้ยระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั ทาง
อินเตอร์เน็ตฯลฯ แต่เน่ืองจากทางกรมสรรพากรมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อก าหนดและสิทธิ
ประโยชนต์ลอดเวลาหรือแมก้ระทั้งมีการเปล่ียนแปลงอตัรารายไดใ้นการเสียภาษี เพราะฉะนั้นการ
ส่ือสารท่ีมีอยูจึ่งอาจจะยงัไม่ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนไดท้ราบ จึงยงัคงมีประชาชนจ านวนมาก
ท่ีไม่ทราบวิธีการค านวณ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการหรือแมก้ระทั้งไม่ทราบว่าตนเองนั้นจะตอ้ง
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงแม้ว่าตนเองจะรายได้ไม่ถึงตามอตัราท่ี
ก าหนดว่าจะต้องเสียภาษีก็ตาม หรืออาจจะไม่ทราบสิทธิประโยชน์ในบางประการท่ีทาง
กรมสรรพากรไดก้ าหนดไวใ้ห้เพื่อลดภาระในการเสียภาษี จึงท าให้ประชาชนท่ีเสียภาษีไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ท่ีตนเองควรได้รับตามสมควร รวมถึงคู่สมรส ท่ีกรมสรรพากรนั้นได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาใหม่  ออกโดย
กรมสรรพากร ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2556 ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบติัในการแสดงแบบ

                                                           
1 มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร หมายความรวมถึง ส่ิงท่ีไม่วา่จะเป็น เงิน ทรัพยสิ์น หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บมาแลว้ ไม่ใช่เพียงแค่สิทธิเรียกร้องท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

DPU



3 

รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและวิธีการรวมยื่นและแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่
สมรส 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัแนวทางการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากคู่สมรสนั้น เน่ืองจากใน
อดีต ผูเ้ป็นสามีถือว่าเป็นช้างเทา้หน้ามีหน้าท่ีในการท างานหาเงินเล้ียงดูครอบครัว ส่วนภริยามี
หน้าท่ีท างานบา้นดูแลลูก หน้าท่ีในการท างานหารายได้หลักจึงตกอยู่ท่ีสามี การจดัเก็บภาษีใน
สมยัก่อนกรมสรรพากรจึงเนน้จดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากทางสามี กล่าวคือ จากเดิม ตาม
มาตรา 57 ตรี และ มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ไดมี้การระบุเอาไวว้า่เงินไดข้องภริยาให้
ถือว่าเป็นเงินไดข้องสามี โดยเวน้แต่เงินได้ประเภทเงินเดือน ตามมาตรา 40(1) เท่านั้นท่ีให้สิทธ์ิ
ภริยาในการแยกยื่น และถือเป็นเงินไดข้องตนเอง ซ่ึงต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉยัท่ี 17/2555 
ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 วา่ดว้ยการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีภริยาตามมาตรา 57 
ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการจ ากดัสิทธิสามีและภริยาในการยื่น
รายการและเสียภาษี ถือว่าไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิงจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
เน่ืองจากรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หากบทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎ 
หรือขอ้บงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแลว้บทบญัญติันั้นๆเป็นอนัใช้บงัคบัมิได ้ซ่ึงตามมาตรา 
30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บทบญัญติัตามมาตรา 57 ตรีและ
มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ก็ไดบ้ญัญติัวา่ “ชายและหญิงมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนั การเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะ
กระท ามิได”้ จึงเป็นอนัใชบ้งัคบัมิไดต้ามรัฐธรรมนูญมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

กรมสรรพากรจึงไดอ้อกค าช้ีแจงกรมสรรพากร เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเก็บ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีและภริยา  (ฉบบัท่ี 2) โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บ
ภาษีเงินได้จากสามีและภริยาข้ึนใหม่ โดยก าหนดให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าท่ียื่นแบบ
แสดงรายการและเสียภาษีแยกต่างหากออกจากกนัและแบ่งเงินไดพ้ึงประเมินท่ีสามีและภริยาท า
ร่วมกนั หรือสามีและภริยาจะตกลงเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกนัก็ได ้โดยกรมสรรพากรให้
หลกัการเอาไวว้า่ “การเก็บภาษีเงินไดจ้ากสามีและภริยาส าหรับปี 2556 เป็นตน้ไปนั้น “มิให้”ถือเงิน
ไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี” (TaxBugnoms, online, 2557) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ี 
ส่งผลต่อการตดัสินใจของคู่สามีภริยาในการแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา รวมถึงช่องทางใน
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนั้นส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่ โดยผูท้  าการวจิยั ท าการศึกษาจากความคิดเห็นของคู่สมรมท่ีเป็น
พนกังานออฟฟิศ ซ่ึงท างานอยูใ่นเขตลุมพินี โดยจะศึกษาวา่คู่สมรสวา่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สมรสมากนอ้ยเพียงใด และปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการภาษีใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินในการแยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส และช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา เพื่อน าข้อมูลท่ีศึกษาได้มาเป็นแนวทางแก่กรมสรรพากรผู ้ท่ี รับผิดชอบกับการ
ประชาสัมพนัธ์ให้แก่ผูเ้สียภาษีเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีตวัเองไดรั้บมากข้ึนประชาชนจะไดเ้สียภาษีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น และเพื่อเอาไวเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนผูเ้สียภาษีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามา
ศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับคู่สามีภริยา
เพื่อใชใ้นการวางแผนภาษีของตนเองในอนาคต  
 
1.2  ค าถามงานวจัิย  

1. การเรียนรู้และความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส่งผลต่อการ 
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่  
2.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ มีบุตร 

ประกนัชีวติ ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น บิดามารดาท่ีอายุเกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสท่ีไม่มีรายได ้เล้ียงดู
ผูพ้ิการท่ีไม่มีรายได ้การศึกษาบุตร ฯลฯ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่  

3.  การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีแบบออนไลน์กบั ยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีโดยตรงท่ี
กรมสรรพากรเขตพื้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคู่สมรสหรือไม่  
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาวา่การเรียนรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ของคู่สมรส  
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ภาษี ไดแ้ก่ มีบุตร มีประกนัชีวิต 

ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น มีบิดามารดาท่ีอายเุกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสไม่มีรายได ้เล้ียงดูผูพ้ิการท่ีไม่มี
รายได ้การศึกษาบุตร ฯลฯ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีหรือรวมยื่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคู่สมรส 
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3.  เพื่อศึกษาวา่การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแบบออนไลน์กบัการยื่นแบบแสดงรายการ
โดยตรงกบักรมสรรพากรเขตพื้นนั้นมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่   

 
1.4 สมมติฐานงานวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมุติฐานเอาไว ้3 ขอ้ดงัน้ี  

1.  การเรียนรู้และความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ตามสมมติฐานดงัน้ี 

H0 : คู่สมรสท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดต่้างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่แตกต่างกนั 

H1 : คู่สมรสท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดต่้างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดแ้ก่ มีบุตร มีประกนัชีวิต ดอกเบ้ีย
เงินกูบ้า้น มีบิดามารดาท่ีอายุเกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสไม่มีรายได ้เล้ียงดูผูพ้ิการท่ีไม่มีรายได ้
การศึกษาบุตร ฯลฯ ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส ตามสมมติฐานดงัน้ี  

H0 : คู่สมรสท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไม่แตกต่างกนั  

H1 : คู่สมรสท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แตกต่างกนั 

3.  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านช่องทางออนไลน์กบัการยื่นแบบแสดงรายการโดย
ตรงท่ีกรมสรรพากรเขตพื้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส ตามสมมติฐานดงัน้ี 

H0 : ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

H1 : ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 
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1.5  ขอบเขตของการวจัิย  
การศึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีคู่สมรสท่ีเป็นพนกังานเอกชนท่ีมี

เงินไดม้าตรา 39 ตามประมวลรัษฎากร 
1.  ขอบเขตดา้นประชากร  

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาพนักงานเอกชนท่ีสมรสแล้ว ผูซ่ึ้งมีเงินได้พึง
ประเมินมาตรา 39 ตามประมวลรัษฎากรท่ีท างาน ในเขตลุมพินี 

2.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตในการท าการศึกษาเฉพาะพนกังานเอกชนท่ี

สมรสแล้ว ท่ีท างานอยู่ในเขตลุมพินี เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมธุรกิจชั้นน า และอยู่ในย่านกลางใจ
เมือง  

 
1.6  วธีิด าเนินการวจัิย  

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส ผูท้  าการวิจยัท าการศึกษาโดยคน้ควา้จากประมวลรัษฎากร ระเบียบขอ้บงัคบั 
เอกสาร วารสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการแจกแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลต่างๆท่ีได ้น ามาประกอบใน
งานวจิยัคร้ังน้ี  

 
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.  เป็นขอ้มูลให้แก่กรมสรรพากร เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจของคู่สมรส ในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และน า
ขอ้มูลไปปรับปรุงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ยและเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครอบคลุม
กบัความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด 

2.  เป็นขอ้มูลให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดเ้พื่อ
ใช้พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูมี้เงินไดไ้ม่ทราบขอ้มูล และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนผูเ้สียภาษีให้มากข้ึน ให้ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลไดท้ัว่ถึง
มากยิง่ข้ึน    

3.  เป็นขอ้มูลแก่บุคคลทัว่ไป ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่น
รวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนในการเสียภาษีต่อไป 
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1.8 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย  
ปัจจัย หมายถึง เหตุอนัใดก็ตามท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแยกยืน่ หรือรวมยื่นภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาในกรณีสมรส  
การแยกยื่นภาษีเงินได้บุคลคลธรรมดา หมายถึง การท่ีคู่สามีภริยาแยกยื่นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาแยกเงินไดไ้ม่รวมเขา้ดว้ยกนัและต่างคนต่างยืน่ภาษี 
การยืน่รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง สามีหรือภริยาน าเงินไดข้องอีกฝ่ายน ามา

ค านวณรวมเป็นรายไดข้องตวัเองและฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นคนยืน่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษี ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส มีรายละเอียดดงัน้ี 
     1.  ค่าลดหยอ่นบุตร ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
คู่สมรส  

2.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส 

3.  ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคู่สมรส  

4. ค่าอุปการะเล้ียงดูผูพ้ิการ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส 

5.  ดอกเบ้ียการกูย้มื ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
คู่สมรส 

6.  ค่าลดหย่อนส่วนตวัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ของคู่สมรส 

7.  การศึกษาบุตร ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่
สมรส  

8.  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) ส่งผลต่อการตดัสินใจใน
การแยกยืน่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

9.  กองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในแยกยืน่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

10.  ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพของบิดามารดา ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  
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11.  ค่าเบ้ียประกนัชีวิต ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคู่สมรส  

ความรู้และความเข้าใจ หมายถึง ความรู้และความใจในเร่ืองต่างๆดงัน้ี  
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถจดจ าเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบๆตนเอง 

และเกิดเป็นความรู้ในเร่ืองภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดด้ว้ยตนเอง  
2.  ความเขา้ใจ (Comprehension) คือความสามารถน าความรู้เร่ืองภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาและสามารถแปลความหมายจากส่ิงท่ีเรียนรู้เร่ืองภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาน ามาขยายความ
เพื่อใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้ 

3.  การน าไปใช้ (Application) คือความสามารถในการน าความรู้เร่ืองภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาท่ีไดม้านั้นน าออกมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและสามารถ
วางแผนภาษีได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาการเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่น

รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของคู่สมรส โดยศึกษาจากพนกังานเอกชนท่ีสมรสแลว้ ในเขตลุมพินี ซ่ึง
เขตลุมพินีนั้นเป็นเขตท่ีมีธุรกิจชั้นน ามากมายและอยู่กลางใจเมือง ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี 
แนวความคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี 
2.2  ทฤษฎีการภาษีเงินได ้ 
2.3  แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีและภริยา 
2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจ  
2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรทีด่ี  

เน่ืองจากการบริหารประเทศนั้นตอ้งใช้งบประมาณในการบริหารซ่ึงรายรับส่วนใหญ่
ของประเทศก็คือ ภาษี ในแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบในการจดัเก็บภาษีท่ีแตกต่างกนั แต่รูปในการ
จดัเก็บนั้นจะมีรากฐานจากระบบการบริหารจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี การบริหารจดัเก็บภาษีท่ีดีนั้นเป็น
การบริหารการจดัเก็บภาษีอากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการกระจายรายได ้กล่าวคือ ภาษีอากรแต่ละ
ประเภทท่ีจัดเก็บจะต้องก่อภาระให้แก่ผู ้เสียภาษีน้อยท่ีสุด ซ่ึงปัญหาในการจัดเก็บภาษีนั้ น         
ข้ึนอยู่กับความร่วมมือในการเสียภาษีของประชาชน ความซ่ือสัตย์สุจริตในการเสียภาษี                     
(กมลพรรณ เผา่พงษ ์, 2550) 

2.1.1  วตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีอากร  
การจัดเก็บภาษีอากรนั้ นหลักๆก็เพื่อน าเงินมาบริหารจัดการประเทศ น ามาใช้เป็น

ค่าใช้จ่ายของกิจการภาครัฐ แต่การเก็บภาษีนั้นก็ยงัมีวตัถุประสงค์อย่างอ่ืนดว้ย เช่น การเก็บภาษีเพื่อ
ควบคุมหรือส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการบริโภค การผลิต หรือวิธีด าเนินการ
ธุรกิจบางชนิด และการเก็บภาษีก็ช่วยในการกระจายรายไดแ้ละส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในสังคม 

. 
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กล่าวคือ ประชาชนไม่ควรมีความเหล่ือมล ้ากนัในสังคม รัฐบาลจึงน าภาษีมาใชใ้นการลดความเหล่ือม
ล ้าโดย 

การจดัเก็บภาษีแบบอตัรากา้วหนา้ โดยคนท่ีมีรายไดสู้งจะเสียภาษีในอตัราท่ีสูงกวา่คนท่ีมี
รายไดน้อ้ย หรือการจดัเก็บภาษีจากสินคา้ฟุ่มเฟือยในอตัราท่ีสูง เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ดี การเสียภาษีถือเป็นหนา้ท่ีของพลเมืองทุกคนในชาติท่ีตอ้งรับผิดชอบ ตามท่ี
รัฐธรรมนูญบญัญติัเอาไว ้โดยประชาชนควรมีความสมคัรใจในการเสียภาษีเพื่อให้กฎหมายดงักล่าว
สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความสมคัรใจในการเสียภาษีอากร หมายถึง การท่ีผูเ้สียภาษีมี
ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งเสียภาษีอากรให้กบัรัฐบาลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ภายในเวลาท่ีทางรัฐบาลก าหนด (เจริญ ธฤติมานนท,์ 2533) ความสมคัรใจในการเสียภาษีนั้น นอกจากจะ
มีผลต่อผูเ้สียภาษีเองในการปฏิบติัตามหลกัของความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรคป์ระเทศชาติโดยการเสียสละในการเสียภาษีอากร 

2.1.2  ลกัษณะของภาษีอากรท่ีดี  
ในการจดัเก็บภาษีอากรจะตอ้งค านึงถึงหลกัในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี ซ่ึงภาษีอากรท่ีดี

นั้นจะตอ้งมีความเป็นธรรม เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและรัฐบาล ซ่ึง
นกัวิชาการส่วนใหญ่มกัจะน าหลกัการจดัเก็บภาษีตามแนวคิดของของสมิธมาใชใ้นการอา้งอิง (Adam 
Smith อา้งถึงในสนธยา ทองดี, 2547) โดยหลกั การจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีนั้นตอ้งประกอบดว้ย 
หลกัเกณฑ ์4 ประการหรือท่ีเรียกวา่ Adam Smith’s Canons ซ่ึงสรุปไดว้า่  

2.1.2.1  หลกัความยุติธรรม (Equity) ตอ้งให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษีโดยยึดหลกั
ผูมี้รายได้มากก็ควรเสียภาษีมากกว่าคนท่ีมีรายไดน้้อย ควรเก็บจากประชาชนทุกคนตามฐานะทาง
เศรษฐกิจของแต่ละบุคคล ศุภชยั บ ารุงศรี (2543) เคยให้ความหมายของหลกัความยุติธรรมเอาไวว้่า 
ความยุติธรรมจะแสดงให้เห็นไดก้็ต่อเม่ือภาครัฐไดแ้บ่งภาระภาษีให้กบัประชาชนผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี
อยา่งเป็นธรรม โดยไม่สนบัสนุนให้สิทธ์ิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะหน่ึง เพื่อให้บุคคลทุก
คนนั้นมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั แนวความคิดเก่ียวกบัความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมทางภาษีอากร
นั้นไดมี้รากฐานมาจาก หลกัความเป็นธรรมสัมบูรณ์(The principle of Absolute Equity)ซ่ึงถือวา่ระบบ
ภาษีอากรท่ีดีนั้น จะตอ้งจดัเก็บจากผูเ้สียภาษีทุกคนในอตัราท่ีเท่าๆกนั แต่หลกัการดงักล่าวนั้นไม่ได้
ค  านึงถึงความสามารถในการช าระภาษีอากรท่ีแตกต่างกนัของผูเ้สียภาษี และก่อให้เกิดภาระภาษีของผู ้
มีรายไดต้  ่าสูงกว่าผูท่ี้มีรายไดสู้ง และมาจากหลกัความเป็นธรรมสัมพทัธ์(The principle of Relative 
Equity) โดยหลกัการน้ีจะพิจารณาจากจ านวนภาษีท่ีเสียไปเทียบกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากรัฐหรือ
เปรียบเทียบกบัความสามารถในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษีแต่ละราย ในขณะท่ี Jintana Somsai( 2555) 
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ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า หลกัความยุติธรรมนั้น คือ การเสียภาษีอากรควรค านึงถึงความสามารถหรือ
รายไดข้องประชาชนผูเ้สียภาษีเป็นหลกั ผูมี้รายไดม้ากก็ควรเสียภาษีมากกวา่ผูมี้รายไดน้อ้ย  

การเก็บภาษีอากรตามหลกัการดงักล่าวก็เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการเสียภาษี
ของผูเ้สียภาษี ไม่ให้เกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ เป็นไปตามหลกัความถูกตอ้ง โดยจะก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกคน หมายความวา่ คนท่ีมีฐานะไม่เท่าเทียมกนั ควรจะเสียภาษีต่างกนั โดยภาษีท่ี
แตกต่างกนัตอ้งแตกต่างกนัอยา่งเหมาะสม โดยมีโครงสร้างของภาษีเขา้มาช่วย โดยการเก็บแบบอตัรา
กา้วหนา้ เป็นตน้  

2.1.2.2 หลกัความแน่นอน (Certainty) ตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บ ให้
รัดกุมและแน่นอน ภาษีท่ีประชาชนแต่ละคนจะตอ้งเสียตอ้งมีความแน่นอน ไม่ก ากวม จ านวนท่ี
ตอ้งเสียภาษีตอ้งชดัแจง้แก่ผูเ้สียภาษีทุกคน ศุภชยั บ ารุงศรี (2543) กล่าววา่ ควรจะตอ้งก าหนดภาระ
ภาษีอากรให้แก่ประชาชนทุกคนทราบล่วงหน้าว่าจะตอ้งเสียภาษีจ านวนเท่าใด เสียภาษีเม่ือใด และ
ดว้ยวธีิการใดบา้ง มีอตัาภาษีบอกท่ีแน่นอน ก าหนดวนัและเวลาในการช าระภาษี ระบุเง่ือนไขต่างๆให้
ชดัเจน โดยหลกัความแน่นอนของการเสียภาษีนั้น ไดมี้ 4 ลกัษณะดว้ยกนัดงัน้ี คือ 

1.  ความแน่นอนในด้านภาระภาษี (Certainty of Incidence) รัฐจะต้องก าหนดกลุ่ม
ประชาชนท่ีจะตอ้งเสียภาษีใหช้ดัเจนแน่นอน  

2.  ความแน่นอนของหน้ีภาษีอากร (Certainty of Liability) คือ ภาษีอากรท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพควรจะเป็นภาษีอากรท่ีมีความง่ายและแน่นอนในการประเมินหน้ีภาษีอากร  

3.  ความแน่นอนในการลดเงินได้ของเอกชน คือ เพื่อเป้าหมายในด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ภาษีอากรควรจะเป็นภาษีท่ีสามารถลดเงินไดข้องเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและรัฐจ าเป็น
จะตอ้งรู้อตัราการหลบหลีกภาษีอากร(Evasion ratio) ของภาษีอากรประเภทต่างๆ  

4.  ความแน่นอนเก่ียวกบัการท านายรายไดจ้ากภาษีอากร (Fiscal Marksmanship) ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความสามารถในการพยากรณ์มูลค่าของตวัแปรค่าของเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาค ท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงรายไดข้องรัฐท่ีไดจ้ากภาษี 

ในขณะท่ี Jintana Somsai (2555) ก็ไดข้ยายความเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองหลกัความแน่นอน
เอาไวว้า่ หลกัความแน่นอน เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีการเก็บภาษีควรมีความแน่นอน ในการจดัเก็บภาษี 
เพื่อผูท่ี้เสียภาษีจะไดมี้การวางแผนเก่ียวกบัการเสียภาษีของตนเอง ความแน่นอนนั้นตอ้งแน่นอนใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1) การก าหนดเวลาในการเสียภาษีใหช้ดัเจน 
2) วิธีการเสียภาษี ควรก าหนดให้ผูเ้สียภาษีทราบวา่เงินไดป้ระเภทใดเสียภาษีอย่างไร ซ่ึง

วธีิการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ  
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2.1) การเสียภาษีโดยวิธีประเมินตนเอง โดยวิธีน้ีก าหนดให้ผูเ้สียภาษีมีหนา้ท่ีในการ
ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีตามจ านวนท่ีค านวณได้นั้นด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบแสดง
รายการผา่นช่องทาง ออนไลน์ หรือยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดท่ี้ส านกังานเขตกรมสรรพากร
ไดทุ้กเขตพื้นท่ี  

2.2) การเสียภาษีโดยวิธีหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นการก าหนดหน้าท่ีให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจ่ายเงินได้
เป็นผูค้  านวณหาจ านวนเงินภาษีท่ีผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งเสียภาษีและท าการหกั น าส่งใหแ้ก่กรมสรรพากร  

2.3) การเสียภาษีโดยวิธีประเมินโดยเจา้พนกังานประเมิน เป็นการจดัเก็บภาษีอากร
โดยให้อ านาจเจา้พนกังานในการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร ซ่ึงจะเป็นกรณีท่ียื่นแบบแสดงรายการ
ก่อนหรือหลงัก าหนดเวลาในการยืน่แบบแสดงรายการตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด  

3) จ านวนภาษี ควรก าหนดอตัราภาษีท่ีจะตอ้งเสียเอาไวแ้น่นอนวา่เงินไดเ้ท่าไหร่ควรจะ
เสียภาษีเท่าไหร่  

พนม ทินกร ณ อยุธยา (2534) ได้เคยอธิบายว่า หลักความแน่นอนและการปรับตัว 
(Certainty and Adaptability) ระบบการบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีดีจะตอ้งมีความแน่นอน มีหลกัเกณฑ์
แน่นอน สามารถคาดการณ์ถึงวิธีการและผลการด าเนินงานล่วงหนา้ไดแ้น่นอน ดงันั้นระบบการบริหาร
การจดัเก็บภาษีอากรจึงตอ้งอาศยัหลกัการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และหลกั
ระบบราชการ (Bureaucracy) ทั้งน้ีเพื่อให้ระบบบริหารมีความแน่นอน เช่ือถือได ้และมีลกัษณะการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและเป็นกลาง  

2.1.2.3 หลกัความสะดวก (Convenience) ตอ้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้สียภาษีมากท่ีสุด 
เช่น ควรก าหนดช่วงเวลาในการช าระ ภาษีให้เหมาะสม ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนในด้านความ
สะดวกสบาย Jintana Somsai (2555) ก็ไดพ้ดูเพิ่มเติมเอาไวว้า่ ภาษีทุกชนิดควรให้ความสะดวกแก่ผู ้
เสียภาษี ทั้ งวิธีการ เวลา และสถานท่ีท่ีต้องเสียภาษี เช่น สามารถยื่นแบบแสดงรายการผ่าน
อินเตอร์เน็ต สามารถช าระภาษีผา่นไปรษณีย ์ธนาคาร หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้  

2.1.2.4 หลกัความประหยดั (Economy) ตอ้งถือหลกัการจดัเก็บในอตัราต ่าแต่เก็บไดม้าก
และทัว่ถึงดีกว่าการเก็บในปริมาณท่ีมากแต่เจาะจงเก็บแต่ผูมี้รายได้มาก ท าให้ผูเ้สียภาษีมากเกิด
ความเสียดายและพยายามเล่ียงภาษี และดา้นหลกัความประหยดันั้น Jintana Somsai (2555) ก็ไดพู้ด
เพิ่มเติมเอาไวว้่า หลกัความประหยดัและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีตอ้ง
พิจารณาค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีให้น้อยท่ีสุดโดยพิจารณาทั้งผูจ้ดัเก็บภาษีและผูเ้สียภาษี ก่อน
หน้า พนม ทินกร ณ อยุธยา (2534) ก็ไดใ้ห้ความหมายของหลกัความประหยดัเอาไวว้่าหลกัการ
ประหยดัและมีประสิทธิภาพ( Economy and Efficiency) ระบบการบริหารการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี 
คือ ระบบท่ีสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการบริหารการจดัเก็บไดม้ากท่ีสุดในขณะเดียวกนัก็สามารถ
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จดัเก็บภาษีไดผ้ลเตม็เมด็เตม็หน่วยมากท่ีสุดและตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษี
ท่ีเรียกวา่ “ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษี” (Compliance Cost) ระบบภาษีท่ีประหยดัจะตอ้งมี
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการจดัเก็บต ่า ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนท่ีมีส่วนช่วยในการจดัเก็บภาษีต ่าและ
ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษี (Compliance Cost) ต ่าดว้ย  

ในขณะท่ี Jintana Somsai (2555) ไดน้ าหลกัแนวคิดของสมิธมาใช้และไดเ้พิ่มเติมเร่ือง
องคป์ระกอบส าคญัของระบบการจดัเก็บภาษีท่ีดี ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัหลายๆอยา่ง ไม่วา่จะเป็นการมี
การบริหารการจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้เร่ืองภาษีอากรและให้ความร่วมมือ
ในการช าระภาษี ความซ่ือสัตยสุ์จริตและประสิทธิภาพในการท างานของเจา้พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีในการ
จดัเก็บภาษี กล่าวโดยสรุปแลว้การจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีตอ้งอาศยัหลกัการดงัต่อไปน้ี  

หลกัการอ านวยรายได ้(Productivity) หมายถึง การเก็บภาษีอากรท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นภาษี
ท่ีสามารถท ารายได้ท่ีสูงให้กบัรัฐบาล การเก็บภาษีอากรจากประชาชนควรเก็บเฉพาะประเภทท่ี
สามารถท ารายได ้ไดดี้ไม่ควรเก็บภาษีหลายประเภทมากเกินไป การท่ีภาษีอากรจะผลิตรายไดใ้ห้
มากหรือนอ้ยเพียงใด นอกจากอตัราภาษีแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 2 ประการ คือ 

ประการแรก คือ จะตอ้งเป็นภาษีอากรท่ีมีฐานภาษีท่ีกวา้ง ตอ้งครอบคลุมจ านวนผูเ้สีย
ภาษีอากรจ านวนมากและในขณะเดียวกนัฐานภาษีท่ีใชเ้รียกเก็บภาษีจากผูเ้สียภาษีแต่ละรายจะตอ้ง
มีขนาดกวา้งดว้ย ภาษีอากรท่ีมีฐานภาษีกวา้งเช่นน้ีจะท ารายไดใ้ห้กบัรัฐไดสู้ง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
อตัราภาษีท่ีสูงเท่าใดนกั 

ประการท่ีสอง คือ อตัราภาษีท่ีใชห้ากเป็นอตัราภาษีท่ีมีลกัษณะกา้วหนา้ เม่ือฐานภาษีมี
ขนาดกวา้งข้ึนจะท าให้รัฐบาลไดรั้บรายไดจ้ากภาษีอากรมากข้ึนตามสัดส่วนท่ีสูงกวา่การขยายฐาน
ภาษี  

ลกัษณะของฐานภาษี ไดแ้ก่  
ฐานกวา้ง คือ ภาษีอากรท่ีจดัเก็บครอบคลุมถึงผูเ้สียภาษีอากรจ านวนมาก ยอ่มสามารถ

จดัเก็บภาษีอากรไดม้ากกวา่ฐานแคบ 
ขนาดของฐานภาษี ไดแ้ก่การเก็บภาษีจากฐานท่ีมีขนาดใหญ่คือ เก็บไดเ้ป็นจ านวนมาก จาก

ผูเ้สียภาษีแต่ละราย แมผู้เ้สียภาษีดงักล่าวจะมีจ านวนนอ้ย ก็ยงัสามารถเก็บภาษีไดม้าก  
หลักความยืดหยุ่น การเก็บภาษีอากรควรมีความยืดหยุ่นตามสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
หลกัการยอมรับของประชาชน การจดัเก็บภาษีทีดีนั้น จะตอ้งไดรั้บการยอมรับและยินดี

ท่ีจะเสียภาษีจากประชาชนมากกวา่จะหลีกเล่ียงภาษี  
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หลกัการบริหารท่ีดี วธีิการในการจดัเก็บภาษีอากรนั้น ควรจดัเก็บอยา่งมีหลกัเกณฑ์ท่ีมี
รัดกุม มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บ และสามารถควบคุมการหลีกเล่ียงภาษีอากรไดอ้ยา่งดี  

อรัญ ธรรมโน (2513) ไดมี้การเพิ่มหลกัเกณฑ์นอกเหนือจากแนวคิดของ Adam Smith 
ดงัน้ีคือ 

หลกัท ารายไดดี้ (Productivity) กล่าวคือ รัฐสามารถจดัเก็บภาษีซ่ึงเป็นรายไดข้องรัฐให้
เพียงพอต่อรายจ่ายของรัฐท่ีเพิ่มข้ึนตามหนา้ท่ี  

หลกัความยืดหยุน่ (Flexibility) คือ ภาษีอากรท่ีดีควรจะเป็นเคร่ืองมือในการช่วยบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการรักษาเสถียรภาพในทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ สามารถปรับตวัให้เคา้กบัทุก
สภาวะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ ระบบภาษีท่ีดีควรจะเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม
ภาวะเศรษฐกิจได ้ 

ในขณะท่ีพนม ทินกร ณ อยุธยา (2534) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการจดัเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งมีลกัษณะหรือหลกัเกณฑ์การจดัเก็บท่ีดีเป็นแนวทางในการก าหนดการ
จดัเก็บภาษีแต่ละประเภท ซ่ึงเร่ืองน้ีนักเศรษฐศาสตร์ไดก้ าหนดลกัษณะหรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
วธีิการจดัเก็บภาษีท่ีดีดงัต่อไปน้ี คือ 

หลกัการยอมรับไดข้องสังคม (Acceptability) การจดัเก็บภาษีอากรจะไดผ้ลดีนั้นนอกจากจะ
ข้ึนอยูก่บัความพยายามของรัฐบาลแลว้ ท่ีส าคญัยิ่งกวา่นั้นคือความร่วมมือของประชาชน หากประชาชน
ใหค้วามร่วมมือในการเสียภาษีอยา่งดีแลว้การเก็บภาษีก็จะง่ายข้ึนการท่ีประชาชนจะให้ความร่วมมือท่ีดี
ไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัการยอมรับของสังคม กล่าวคือ ถา้สังคมยอมรับว่าการเสียภาษีนั้นถูกตอ้งสมควรท่ีจะ
เสียภาษีแลว้ ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเอง หากสังคมไม่ยอมรับภาษีนั้นและเห็นว่า
ไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสมไม่ยติุธรรม ภาษีนั้นก็จะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน ภาษีท่ีไม่ไดรั้บการ
ยอมรับจากประชาชนจะถือวา่เป็นภาษีท่ีดีไดอ้ยา่งไร 

หลกัความถูกตอ้งเหมาะสม (Accuracy and Expediency) ระบบภาษีท่ีดีต้องสามารถ
ควบคุมการจดัเก็บภาษีให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายจะตอ้งถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดอตัราโทษเอาไว ้ 

หลกัความสะดวกและความง่าย (Convenience and Simplicity) ระบบการบริหารจดัเก็บ
ภาษีท่ีดีจะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่ ทั้งประชาชนผูเ้สียภาษี และเจา้พนกังานผูจ้ดัเก็บภาษี ดงันั้นไม่
วา่จะเป็นแบบฟอร์มและระเบียบการท่ีใชใ้นการจดัเก็บภาษี จะตอ้งมีลกัษณะเรียบง่าย แต่ไม่ใช่มกัง่าย
จนเกิดความเสียหาย  

หลกัประชาธิปไตยและการเปิดเผยต่อประชาชน ระบบภาษีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การเมืองบริหาร จึงตอ้งสอดคลอ้งสนองตอบระบบการเมืองในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น 
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ระบบภาษีจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมทางการเมือง กล่าวคือการก าหนดนโยบายเป็นอ านาจของ
คณะรัฐบาลและรัฐสภาส าหรับการบริหารการจดัเก็บภาษีซ่ึงเป็นการด าเนินการตามนโยบายนั้น
จะตอ้งยึดหลกัความเป็นกลางทางการเมือง และจะตอ้งเปิดเผยการด าเนินการต่อทั้งสถาบนัรัฐสภา
และต่อประชาชนทัว่ไป ผลการจดัเก็บจะเก็บเป็นความลบัมิได ้ 

 
2.2  ทฤษฎภีาษีเงินได้  

การท่ีรัฐบาลตอ้งมีแหล่งเงินได ้ในฐานะท่ีเป็นองค์กรหน่ึงท่ีตอ้งซ้ือส่ิงของต่างๆมาผลิต
สินคา้หรือบริการให้แก่พลเมืองเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ๆไป แหล่งรายรับท่ีส าคญัท่ีสุดของรัฐบาลก็คือ 
ภาษี  

ภาษีอากร หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัจดัเก็บจากราษฎรเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี โดยภาษีอากรมีลกัษณะเป็นการบงัคบัเก็บ
จากประชาชนทุกคนเป็นผูรั้บผิดชอบในการเสียภาษี วตัถุประสงคข์องการใชจ้่ายเงินภาษีคือ น าไปใช้
เพื่อสาธารณะหรือสังคมโดยรวม (ท่ีมา: ส านกักฎหมายสรรพเนติ, 2556) 

ขจร สาธุพนัธ์ (อา้งถึงในธนชัชา ธรรมโม, 2551) ให้ค  าจ  ากดัความเร่ืองภาษีอากรวา่ เป็น
การจดัหารายไดข้องรัฐบาลโดยใชอ้ านาจบงัคบัจากประชาชนภายในขอบเขตของกฎหมาย ประชาชน
ตอ้งจ่ายให้รัฐตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดแมว้่า จะเต็มใจหรือไม่ก็ตามโดยท่ีรัฐไม่มีพนัธะผูกพนัท่ีจะ
ใหบ้ริการตอบแทนโดยตรง  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แสดงรายรับของรัฐบาล 
ทีม่า: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหมอภาษี   
 

2.2.1 ประเภทของภาษีอากรนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.2.1.1  แบ่งตามการผลกัภาระภาษี คือ ภาษีทางตรง (Direct Tax) เป็นภาษีท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีจะตอ้งรับภาระภาษีนั้นเอาไวเ้องไม่สามารถผลกัภาระไปยงัผูอ่ื้นไดห้รือกระท าไดโ้ดยยาก เช่น ภาษี
เงินได ้ภาษีทรัพยสิ์น ภาษีมรดก เป็นตน้ ภาษีทางออ้ม (Indirect Tax) เป็นภาษีท่ีผูเ้สียภาษีสามารถผลกั
ภาระไปยงัผูอ่ื้นได้บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น ภาษีการคา้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพมิต  ภาษีศุลกากร 
เป็นตน้  

2.2.1.2 แบ่งตามลกัษณะของฐานภาษี (Tax base)  ฐานภาษีนั้น เป็นส่วนหน่ึงท่ีก าหนด
เพื่อให้ทราบวา่ภาษีท่ีเก็บนั้นเก็บจากอะไร ฐานภาษี(Tax base) ในความหมายอยา่งแคบหรือความหมาย
ตามกฎหมายนั้น หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นมูลเหตุขั้นตน้ท่ีท าให้บุคคลตอ้งเสียภาษี หรือส่ิงท่ีเป็นฐานในการ
ประเมินภาษีอากร เช่น ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักดว้ยสิทธ์ิลดหย่อนทางภาษีและหลงัจากหัก
ค่าใชจ่้ายแลว้ ถือวา่เป็นฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสุทธิ ซ่ึงน าฐานภาษีเงินไดสุ้ทธิน้ีน ามาค านวณใน
การเสียภาษี ฐานภาษีนั้นมี 3 ประเภท ดงัน้ีคือ   

1.  ภาษีท่ีเก็บจากเงินได ้ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยสิ์น (Capital Gain Tax)  

รายรับของรัฐบาล 

รายรับประเภทรายได ้ รายรับท่ีไม่ใช่รายได ้ 

รายไดท่ี้เป็นภาษีอากร  

รายไดจ้ากรัฐพาณิชย ์  

รายไดจ้ากการขาย 
ส่ิงของและบริการ   

รายไดอ่ื้น    

เงินกู ้

การน าเงินในคลงัมาใช ้  DPU
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3.  ภาษีท่ีเก็บจากทรัพยสิ์น จะเป็นทรัพยสิ์นเฉพาะอย่างไดแ้ก่ ภาษีมรดก ภาษีท่ีดิน ภาษี
รถยนตภ์าษีทรัพยสิ์น1 เป็นตน้ 

4.  ภาษีท่ีเก็บจากการบริโภค หมายถึง การน าค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้หรือบริการเป็น
ฐานในการเรียกเก็บภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีการคา้ ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร เป็นตน้  

2.2.2  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและสิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรง (Direct Tax) โดยจดัเก็บจากเงินไดข้องผูท่ี้ตอ้งเสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา และให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นผูรั้บภาระภาษีไวเ้องไม่
สามารถผลกัภาระภาษีไปยงัผูอ่ื้นได ้(สุเทพ พงษพ์ิทกัษ์, 2556)  

 2.2.3 โครงสร้างภาษีเงินได้ สมชัย ถุชุพนัธ์(2526) ได้สรุปเก่ียวกับโครงสร้างภาษีเอาไว้
ดงัต่อไปน้ีคือ  

2.2.3.1 ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งท่ีไดเ้งินได ้ 
ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดว่า ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้น

จดัเก็บจากเงินได้ของผูท่ี้มีถ่ินฐานท่ีอยู่ในประเทศไทยทุกคนไม่ว่าเงินได้นั้นจะเกิดข้ึนภายในหรือ
ต่างประเทศ ส าหรับผูท่ี้มิได้อยู่ในประเทศไทยจะเสียภาษีก็ต่อเม่ือมีเงินได้อนัเกิดจากแหล่งท่ีมาใน
ประเทศไทยเท่านั้น เป็นเงินได้ซ่ึงเกิดจากหน้าท่ีงานหรือกิจการท่ีท าในประเทศไทย หรือเน่ืองจาก
กิจการของนายจา้งในประเทศไทยหรือเน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงถือวา่เป็นเงินไดท่ี้เกิด
จากแหล่งเงินไดใ้นประเทศไทยจ าเป็นตอ้งถูกหักภาษี โดยผูมี้เงินไดน้ั้นจกัตอ้งอยู่ในประเทศไทยชั่ว
ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะเวลารวมทั้งส้ิน 180 วนั 

2.2.3.2 ฐานภาษีเงินได ้
ฐานภาษี หมายถึง ส่ิงท่ีจะต้องรับผิดในการเสียภาษี เช่น เงินได้ ความมัง่คัง่ หรือ

ค่าใชจ่้าย (S.James and C.Nobes, 2000) ฐานภาษีถือเป็น แหล่งท่ีมาของรายไดใ้นการจดัเก็บภาษี
หรือแห่งเงินทุนในการจดัหารายไดแ้ก่รัฐบาล ฐานภาษีจึงมีความส าคญัต่อรัฐบาลท่ีตอ้งจดัเก็บ ฐาน
ภาษีจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีก าหนดเพื่อให้ทราบว่าภาษีท่ีเก็บอยูน่ั้นเก็บจากอะไร ซ่ึงฐานภาษีเงินไดน้ั้น
เก็บจากเงินได้ของบุคคลทัว่ไป โดยเก็บจากบุคคลธรรมดาผูซ่ึ้งมีเงินได้พึงประเมินตามประมวล
รัษฎากรตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 39 ไดแ้ก่ 

เงิน ไม่วา่จะเป็นเงินตราไทยหรืองเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นเงินสดหรือเป็นเช็ค ก็ถือวา่
เป็นเงินไดพ้ึงประเมินทั้งส้ิน  

                                                           
1
 ภาษีทรัพยสิ์น จะเกบ็จากประชาชนผูถื้อครองทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นสังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพย ์จกัตอ้ง

เสียใหก้บัทอ้งถ่ินเพือ่เป็นการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง  
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ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บซ่ึงอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าระหวา่งปีภาษี
ท่ีสามารถค านวณเป็นเงินได ้ 

ประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บซ่ึงอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน นอกจากเงินและทรัพยสิ์นแลว้
ยงัมีประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีลูกจา้งไดรั้บจากนายจา้ง  

เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้ ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประเภท
ต่างๆ ตามมาตรา 40 กรณีนายจา้งผูจ้่ายเงินหรือผูอ่ื้นออกเงินค่าภาษีอากรแทนให้ผูมี้เงินไดส้ าหรับ
เงินไดป้ระเภทต่างๆตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร  

เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทว ิหรือเครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไร เป็นเร่ือง
ของการคืนภาษีให้แก่ผูถื้อหุ้น หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการเหตุท่ีมีการคืนภาษีนั้นเพราะเงินปันผล
และเงินส่วนแบ่งก าไรนั้นมีท่ีมาจากก าไรสุทธิของบริษทั  

2.2.3.3 ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร นั้นจะ
ครอบคลุมถึงเงินไดทุ้กประเภท โดยแบ่งประเภทเงินไดพ้ึงประเมินเป็น 8 ประเภทดงัน้ีคือ  

ประเภทท่ี 1 เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เงินไดจ้ากค่าจา้งแรงงาน ไดรั้บเงินได้
จากการรับจา้งท างาน เช่น เงินเดือนและค่าจา้ง  ซ่ึงเงินไดป้ระเภทน้ีไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากการจา้ง
แรงงาน ไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้งเบ้ียเล้ียง โบนสั บ าเหน็จ บ านาญ หรือประโยชน์ใดๆท่ีไดรั้บ
จากการจา้งแรงงาน ซ่ึงในการจา้งแรงงานนั้นสินจา้งท่ีจ่ายอาจจ่ายไดใ้นลกัษณะต่างๆ เช่น เงินเดือน 
ซ่ึงเป็นการจ่ายสินจา้งในรูปบบของเงินเดือนท่ีจ่ายตามก าหนดเวลา ส่วนค่าจา้งนั้น จะมีลกัษณะ
คลา้ยเงินเดือน แต่วา่งานท่ีท าจะเป็นการจา้งแบบชัว่คราว หรือท างานเสร็จแลว้จึงจ่าย หรือจ่ายตาม
ปริมาณงานท่ีจา้งท า เบ้ียเล้ียง เป็นเงินท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายให้ลูกจา้งเน่ืองจากลูกจา้งตอ้งไปปฏิบติังาน
นอกสถานท่ี โบนสั เป็นเงินรางวลัท่ีนายจา้งใหเ้ป็นพิเศษนอกจากสินจา้งตามปกติมกัจะจ่ายให้ตอน
ส้ินปี ส่วนเบ้ียหวดั บ าเหน็จบ านาญนั้น เป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายให้หลงัจากท่ีการงานส้ินสุดลง เพื่อ
ตอบแทนผลงานท่ีลูกจา้งไดป้ฏิบติังานมาดว้ยดี  

ประเภทท่ี 2 เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2) เป็นเงินไดจ้ากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงาน
ท่ีท าหรือจากการรับท างานให ้หรือรับท างานให ้เช่น ค่าธรรมเนียมและค่านายหนา้ เงินไดเ้น่ืองจาก
หนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือจากการรับท างานให ้ 

ประเภทท่ี 3 เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(3) เป็นเงินไดจ้ากค่าสิทธ์ิต่างๆ เช่น  
ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ หมายถึง ค่าความนิยม (goodwill) หรือมูลค่าของธุรกิจท่ีสูงเกินกว่า

มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีตีราคาไว ้ค่าสิทธ์ิ (Royalties) หมายถึง การจ่ายไม่ว่าชนิดใดๆท่ีได้รับเป็น
ค่าตอบแทนเพื่อการใหใ้ช ้หรือสิทธ์ิในการใชลิ้ขสิทธ์ิ   
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ประเภทท่ี 4 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) คือเงินได้ท่ีได้จากการลงทุน เช่น 
ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว ้และ
เงินปันผล คือ เงินส่วนแบ่งก าไร หรือประโยชน์อ่ืนๆใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงิน ท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับให้ผูกู้ย้ืม
เงิน   

ประเภทท่ี 5 เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(5) เป็นเงินไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์น ผิด
สัญญาเช่าซ้ือหรือการซ้ือขายเงินผอ่น เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าท่ีดิน  

ประเภทท่ี 6 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) เป็นเงินได้จากการประกอบอาชีพ
อิสระ เงินได้ประเภทน้ี ได้แก่เ งินได้จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรมหรือวชิาชีพอิสระอ่ืน เป็นตน้  

ประเภทท่ี 7 เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(7) เป็นเงินไดจ้ากการรับเหมาต่างๆ ท่ี
ผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนด้วยการจดัหาสัมภาระในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ เช่นก าไรจากการ
รับเหมาก่อสร้าง  

ประเภทท่ี 8 เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) เป็นเงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง และเงินไดอ่ื้นๆ นอกเหนือจากเงินได ้1-7  

2.2.3.4 เงินไดท่ี้ได้รับการยกเวน้ภาษี ตามมาตรา 42 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 ได้
บญัญติัเงินไดท่ี้รับยกเวน้เอาไว ้เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะในการเดินทาง เงินค่าเดินทางท่ีนายจา้ง
ใหแ้ก่ลูกจา้ง เงินเพิ่มพิเศษประจ าต าแหน่ง เช่นค่าเช่าบา้น ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บยกเวน้ เป็นตน้  

2.2.3.5 ค่าใชจ่้ายท่ียอมใหห้กั  
โดยทัว่ไปผูเ้สียภาษีมีสิทธ์ิเลือกท่ีจะแสดงค่าใช้จ่ายจริงหรือจะขอหักค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาโดยสามารถหกัไดร้้อยละ 40 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 60,000 บาท  
2.2.3.6 ค่าลดหย่อนภาษี หลกัจากหักค่าใช้จ่ายแลว้เงินไดพ้ึงประเมินยงัไดรั้บสิทธ์ิใน

การหกัค่าลดหยอ่นไดอี้ก 
2.2.3.7 อตัราภาษีเงินได ้อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามของประเทศไทยจะเก็บ

แบบอตัรากา้วหนา้ (Progressive Rate) โดยแบ่งออกเป็นขั้นบนัได แบ่งออกมาเป็น 7 ขั้นอตัรา 
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ตารางที่ 2.1 อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปี 2556-2557 
 

 
 
ทีม่า : กรมสรรพากร, 2557 
 

2.2.3.8 เครดิตภาษีส าหรับเงินปันผล ในการค านวณภาษีเงินได้เฉพาะผูมี้เงินได้ท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผูอ้าศยัอยู่ในประเทศไทยท่ีอาศยัอยู่ชั่วระยะเวลาหน่ึงหรือ
หลายระยะเวลารวมกนัเกิน 180 วนั ในปีภาษีโดยให้เครดิตในการค านวณภาษีเงินไดท่ี้บริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูจ่้ายเงินปันผลนั้นตอ้งเสียภาษีหารดว้ยผลต่างของหน่ึงร้อยลบดว้ยอตัราภาษี
เงินไดด้งักล่าวนั้น 

2.2.3.9 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย การหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (Withholding Tax)  
เป็นการจดัเก็บภาษีล่วงหนา้ โดยก าหนดให้ ผูจ่้ายเงินมีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดจ้ากเงินท่ีตนจ่ายให้แก่
ผูรั้บทุกคราวท่ีมีการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดแลว้น าเงิน
ภาษีนั้นให้ส่งให้รัฐ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย กฎหมายให้ถือเป็นเครดิตสามารถน าไปหักออกจาก
ภาษีท่ีตอ้งเสียเม่ือถึงก าหนด 

2.2.3.10 การคืนภาษี บุคคลใดถูกหกัภาษี และน าส่งแลว้เป็นจ านวนเงินเกินกวา่จ านวน
ท่ีควรจะตอ้งเสียภาษีจริง บุคคลนั้นมีสิทธ์ิร้องขอคืนภาษีในส่วนท่ีถูกหกัเอาไวเ้กินได ้

ส่วนในดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีประชาชนสามารถน ามาลดหยอ่นภาษีบุคคลธรรมดา 
เป็นเร่ืองท่ีประชาชนทุกคนควรจะทราบว่ามีรายการอะไรท่ีสามารถเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมมาดาไดบ้า้งส าหรับการหักลดหย่อนภาษี ก็เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษีก่อนน า
เงินไดสุ้ทธิไปค านวณภาษีตามอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และรายการท่ีสามารถหักลดหย่อน
และยกเวน้ภาษี มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.2.4  ลดหยอ่นส่วนบุคคล สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
2.2.4.1 สามารถลดหย่อนตวัเองได ้30,000 บาท ส่วนคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดส้ามารถใช้

สิทธ์ิลดหยอ่นได ้30,000 บาท  
2.2.4.2 ถา้มีบุตรท่ีศึกษาในประเทศ ลดหย่อนไดค้นละ 15,000 บาท และลดหย่อน

การศึกษาได ้อีก 2,000 บาท 
2.2.4.3 ส่วนถา้มีบุตรท่ีไม่ศึกษาหรือศึกษาในต่างประเทศ ลดหย่อนไดค้นละ 15,000 

บาท 
2.2.4.4 ถา้ผูมี้เงินได ้ไดอุ้ปการะเล้ียงดูบิดามารดาท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีไม่มีรายได ้ผูมี้

เงินไดส้ามารถใช้สิทธ์ิลดหย่อนอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดา (ท่ีมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 
บาทต่อปี) ลดหยอ่นไดค้นละ 30,000 บาท  

2.2.4.5 ค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือทุพพลภาพท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินไม่เกิน 30,000 
บาทต่อปี ลดหยอ่นไดค้นละ 60,000 บาท 

2.2.4.6 ค่าลดหยอ่นและยกเวน้ ส าหรับเบ้ียประกนัชีวิต ผูมี้เงินไดแ้ละหรือคู่สมรสท่ีไม่มี
เงินได้สามารถลดหย่อนได้ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาทหากเบ้ียประกนัภยัท่ีจ่ายเป็นเบ้ีย    
ประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตแบบบ านาญ ให้ยกเวน้อีกร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินแต่
ลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 200,000 บาทและเม่ือรวมกบัเงินท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพแลว้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

2.2.4.7 ยกเวน้เบ้ียประกนัสุขภาพ บิดา มารดา ของผูมี้เงินไดแ้ละบิดา มารดาของคู่สมรส
ท่ีไม่มีเงินได ้หกัลดหยอ่นไดต้ามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท  

2.2.4.8 ค่าลดหย่อนและยกเวน้เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ลดหย่อนได้
ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท  

2.2.4.9 ยกเวน้ค่าซ้ือหน่วยลงในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) สามารถลดหยอ่นได้
ตามท่ีจ่ายจริงไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาท เม่ือรวมกบัเงิน
สะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  

2.2.4.10 ยกเวน้ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถน ามา
ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ยกเวน้เงินสะสม กบข 
สามารถน ามาลดหยอ่นไดต้ามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
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2.2.4.11 ยกเวน้เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดหย่อนไดต้ามท่ีจ่าย
จริงแต่ไม่เกิน500,000 บาท 

2.2.4.12 ยกเวน้เงินค่าชดเชยท่ีได้รับตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน (ไม่รวม
ค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือส้ินสุดสัญญาจา้ง) สามารถน ามาลดหยอ่นไดต้ามจริงแต่ไม่เกิน 
300,000 บาทของค่าจา้ง หรือเงินเดือนของการท างาน 300 วนัสุดทา้ยลดหย่อนและยกเวน้ ส าหรับ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพื่อการมีท่ีอยูอ่าศยั สามารถน ามาลดหยอ่นไดต้ามท่ีจ่ายจริงไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท  

2.2.4.13 ค่าลดหยอ่นเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่
ไม่เกิน 9,000 บาท 

2.2.4.14 ค่าลดหย่อนและยกเวน้เงินบริจาค ยกเวน้ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ลดหย่อนได ้2 เท่าของจ านวนเงิน ท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ10 ของเงินได้หลงัหักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหยอ่นอยา่งอ่ืนก่อนหกัลดหยอ่นเงินบริจาค ยกเวน้ค่าใชจ่้ายและเงินบริจาค ดงัน้ี  

2.2.4.15 ยกเวน้ค่าใชจ่้ายการจดัการจดัหาหนงัสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ
อ่าน 

2.2.4.16 ยกเวน้ค่าใช้จ่ายในการจดัให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ยกเวน้เงินบริจาค
ใหแ้ก่กองทุนพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคคลากรทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการจดัตั้งข้ึน 

2.2.4.17 ยกเวน้ค่าใชจ่้ายให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กหรือสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

2.2.4.18 ค่าลดหยอ่นเงินบริจาคทัว่ไป ลดหยอ่นตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงไดไ้ม่เกินร้อย
ละ 10 ของเงินไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นอ่ืนๆ 

2.2.4.19 ยกเวน้เงินไดท่ี้ผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นผูอ้ยูใ่นไทยและมีอายุตั้งแต่ 65ปีข้ึนไปยกเวน้ตาม
เงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท  

2.2.4.20 ยกเวน้เงินได้ท่ีผูมี้เงินได้ซ่ึงเป็นคนพิการอยู่ในไทยและอายุไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์ ยกเวน้ตามจ านวนไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท  

2.2.4.21 ยกเว้นเงินได้จากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ฯตามจ านวนท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือ
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่าไม่เกิน 5, 000,000 บาท เป็นจ านวนไม่เกินภาษีเงินไดท่ี้ค านวณจากเงินไดสุ้ทธิ
หรือท่ีตอ้งช าระก่อนการค านวณหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพยน์ั้น  
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2.3  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา  
หลงัจากท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งพยายามแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการเสียภาษีของคู่สมรส เน่ืองจาก

สมยัก่อนนั้นถือเอาเงินไดข้องภริยา เป็นหน่ึงของสามีดว้ยท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในดา้นการเสียภาษี 
เพราะในสมยัน้ีผูห้ญิงก็สามารถออกหางานท ามีรายไดเ้หมือนผูช้าย และยงัขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยเร่ืองการมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัทั้งชายและหญิง ทางภาครัฐจึงไดเ้ปล่ียนหลกัการกจดัเก็บภาษีของคู่สมรถ
ใหม่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีและภริยาส าหรับการยื่นรายการและ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาส าหรับการยื่นรายการและเสียภาษีส าหรับปีภาษี  
2555 เป็นตน้ไป เป็นดงัต่อไปน้ี  

2.3.1 การยืน่แบบแสดงรายการเงินไดพ้ึงประเมิน  
โดยมีเน้ือหาส าคญั คือ สามีและภริยาสามารถมีสิทธ์ิเลือกไดว้า่จะยื่นแบบแสดงรายการ

และเสียภาษี แยกจากกนัหรือรวมยืน่ก็ได ้โดยมีวธีิดงัน้ี  
2.3.1.1 กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีเงินได ้สามารถใหผู้มี้เงินไดย้ืน่แบบแสดงรายการได ้
2.3.1.2 กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้จะสามารถแยกออกเป็น  
1.  กรณีต่างฝ่ายต่างยืน่แบบแสดงรายการ ให้ต่างฝ่ายต่างสามารถยื่นแบบแสดงรายการ

ตามเงินไดท่ี้ตวัเองไดรั้บ  
2.  กรณีท่ีไม่สามารถแยกไดว้า่เงินไดเ้ป็นของสามีหรือภริยา สามารถแบ่งกนัฝ่ายละก่ึง

หน่ึงของรายไดรั้บ ยกเวน้เงินไดต้ามมาตรา 40(8) ซ่ึงสามารถแบ่งไดต้าม 
2.1 การยืน่รายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกนั  
2.2  สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหนา้ท่ียืน่รายการและเสียภาษีในนามตนเอง 
2.3  ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไม่อาจแยกไดว้่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจ านวน

เท่าใด  
(1) ถา้เป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษากร ให้

แบ่งเงินไดพ้ึงประเมินเป็นของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง  
(2) เฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร จะเลือกแบ่งเป็นของแต่ละ

ฝ่ายตามส่วนท่ีตกลงกนัก็ได ้แต่รวมกนัตอ้งไม่น้อยกว่าเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บ ถา้ตกลงกนัไม่ไดใ้ห้
แบ่งเป็นของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง หรือจะยืน่แบบแสดงรายการรวมกนั โดยก าหนดให้สามีและ
ภริยาสามารถยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนั โดยให้ถือเอาเงินไดพ้ึงประเมินของตนเอง
เป็นเงินไดข้องสามีหรือภริยาก็ได ้หรือจะแยกยื่นเฉพาะเงินไดต้ามมาตรา 40(1) ก็ได ้แต่ในกรณีท่ีมี
ภาษีคา้งช าระจะตอ้งรับผดิชอบในภาษีท่ีคา้งช าระนั้นร่วมกนัดว้ย  
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2.3.2  การหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น  
  2.3.2.1 การหักค่าใช้จ่าย กฎหมายไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงใดๆจากกฎหมายเดิมคือ

สามารถแบ่งค่าใช่จ่ายตามสัดส่วนของเงินไดข้องแต่ละคน 
2.3.2.2 การหักค่าลดหย่อน การหักค่าลดหย่อนมีการเปล่ียนแปลงหลักๆ ได้แก่ ค่า

ลดหย่อนส่วนตวั ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร ค่าลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้ืม โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

2.3.2.2 หกัค่าลดหยอ่นส่วนตวั กรณีมีเงินไดฝ่้ายเดียว ผูมี้เงินไดส้ามารถลดหยอ่นส่วนตวั
ได ้30,000 บาท และสามารถน าค่าลดหยอ่นของสามีหรือภริยาท่ีไม่มีเงินไดอี้ก 30,000 บาท  

2.3.3 กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ มีรายละเอียดดงัน้ี  
1).กรณีแยกยืน่แบบแสดงรายการ สามารถแยกค่าลดหยอ่นไดค้นละ 30,000 บาท  
2).กรณีแยกยืน่แบบแสดงรายการเฉพาะเงินได ้40(1) สามารถแยกค่าลดหยอ่นไดค้นละ 

30,000 บาท  
3).กรณียื่นแบบแสดงรายการรวมกนั สามารถลดหย่อนส่วนตวัได้ 30,000 บาทและ

สามารถน าค่าลดหยอ่นของสามีหรือภริยาท่ีไม่มีเงินไดน้ ามาลดหยอ่นเพิ่มอีก 30,000 บาท  
4).หักค่าลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตร กรณีมีเงินได้ฝ่ายเดียว: สามารถหักค่า

ลดหยอ่นบุตรได ้15,000 บาท และการศึกษาบุตรอีก 2,000 บาท ส าหรับบุตร 1 คน  
5).กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้

5.1  กรณีแยกยื่นแบบแสดงรายการ  : สามีหรือภริยาสามารถต่างฝ่ายต่างหักค่า
ลดหยอ่นบุตรได ้15,000 บาทและการศึกษาบุตร 2,000 บาท ส าหรับบุตร 1คน ในกรณีแยกยื่นเพียง
เงินได4้0(1) ให้สามีหรือภริยาผูมี้เงินไดต่้างคนต่างหักค่าลดหย่อนบุตรไดค้นละ 15,000 บาทและ
การศึกษาบุตร 2,000 บาท ส าหรับบุตร 1 คน  

5.2  กรณียื่นแบบแสดงรายการรวมกนั : ให้ใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นบุตรรวมกนัได ้คือ
30,000บาท และการศึกษาบุตร 4,000 บาท ส าหรับบุตร 1 คน  

6) หกัค่าลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มื  
ส าหรับดอกเบ้ียเงินกูบา้นนั้น โดยหกัลดหย่อนไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนท่ีสอง ยกเวน้ภาษี 90,000 
บาทรวมเป็น 100,000 บาท โดยอธิบายไดด้งัน้ี  

6.1 กรณีท่ีมีเงินไดฝ่้ายเดียว : 
6.1.1โดยการกูย้ืมฝ่ายเดียวหรือต่างฝ่ายต่างกู้ ให้สิทธ์ิในการลดหย่อนเฉพาะ

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืในส่วนของตนตามท่ีไดจ่้ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และไม่สามารถเอาของผูท่ี้
ไม่มีเงินไดม้าใชสิ้ทธ์ิ   
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6.1.2 ร่วมกนักู ้: ให้สามีหรือภริยาท่ีมีเงินไดห้ักลดหย่อนส าหรับดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืไดต้ามจริงไม่เกิน 10,000 บาท  

6.2  กรณีมีเงินไดท้ั้งสองฝ่ายและแยกยืน่แบบแสดงรายการ  
6.2.1โดยการกูย้ืมฝ่ายเดียว : ให้สิทธ์ิหักลดหย่อนส าหรับดอกเบ้ียเงินกู้ยืมได้

ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท  
6.2.2 ร่วมกนักูย้ืม : ให้สิทธ์ิให้ต่างฝ่ายต่างหกัค่าลดหยอ่นส าหรับดอกเบ้ียเงิน

กู้ยืมได้ตามจ านวนท่ีจ่ายกจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ีไม่ว่าความเป็นสามีหรือภริยาจะมีอยู่
ตลอดปีภาษีหรือไม่  

6.3 กรณีมีเงินไดท้ั้งสองฝ่ายและยืน่แบบแสดงรายการรวมกนั  
6.3.1 กรณีถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี หรือเอาเงินไดท้ั้งหมด

ของสามีเป็นเงินไดข้องภริยา ใหส้ามารถหกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในส่วนของตนตามท่ีจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และส่วนของสามีหรือภริยาไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้งส้ิน 20,000 บาท  

จากแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองภาษีอากรดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดดงักล่าวมาเป็น
แนวทางในการศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีทางรัฐบาลก าหนดข้ึน วา่สิทธิประโยชน์แต่ละตวั
ตวัไหนบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 
 
2.4 ทฤษฎกีารเรียนรู้และความเข้าใจ 

ทฤษฎีการเรียนรู้นั้นสามารถจ าแนกไดเ้ป็นหลากหลายวิธีในการเรียนรู้ ดงัน้ี เรียนรู้จาก 
การเก็บขอ้มูล (Retention Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าววา่ ความสามารถในความรู้ข้ึนอยูก่บั ความสามารถท่ี
จะ เก็บขอ้มูล และเรียกขอ้มูลท่ีเก็บเอาไวก้ลบัคืนมา ทั้งน้ีรวมถึง รูปแบบของขอ้มูล ความมากนอ้ยของ
ขอ้มูล จากการเรียนรู้ขั้นตน้ แล้วน าไปปฏิบติั  รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง 
กฎเกณฑ ์ขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บและสะสมไวใ้นรูปของความจ า 

ในทิศทางเดียวกนัวนัเพญ็ สายชล (2549) ก็ไดเ้คยศึกษาและเคยให้ความหมายของความรู้
เอาไวว้า่ ความรู้คือความจ าซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้มาก่อน ไม่วา่จะเป็นความจ าในลกัษณะทัว่ไป วิธีการ 
กระบวนการในการเรียนรู้ โครงสร้าง ล าดบั และความเขา้ใจหมายถึง ความสามารถน าความรู้ต่างๆมา
ส่ือสารให้คนอ่ืนได้เข้าใจจากส่ิงท่ีเราได้เรียนรู้มานั้น ในขณะท่ี สมศรี ขันทอง (2550) ก็เคยให้
ความหมายของค าวา่ ความรู้เอาวา่ ความรู้คือความสามารถในการจดจ า ขอ้เท็จจริง รวมถึงรายละเอียด
ต่างๆจากการศึกษา การสังเกต การไดย้นิ การมองเห็น และจากประสบการณ์ท่ีไดส้ั่งสมมา   

ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นแรก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดจ า หรือ
โดยการนึกคิด โดยการมองเห็น ไดย้นิ หรือเป็นความรู้ส่วนหน่ึงในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ 

DPU



26 

Bloom et al. 1956 (อา้งถึงใน อกัษร สวสัดี, 2542, น. 26-28) กล่าววา่ ความเขา้ใจ หมายถึง 
ความสามารถในการท่ีคนขยายความรู้ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล โดยยก
ออกเป็น 3 ขั้น คือ การแปลความหมายของค าว่า ขอ้ความ สัญลกัษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเน้ือเร่ืองและ
หลกัวิชาการนั้นๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลความหมายทั้งหมดมารวมกนัแลว้สรุป
หรือขยายความนั้นตามแนวความคิดของตนเองโดยสร้างข้ึนมาใหม่ และทศันะคติใหม่ มุมมองใหม่ 
เพื่อในกวา้งไกลออกไปจากขอ้เท็จจริง จากความรู้ความเขา้ใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ความ
เขา้ใจนั้นเกิดจาก การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า รวมกบัขอ้มูลต่างๆท่ีบุคลเก็บรวบรวมเอาไวใ้น
สมอง โดยสามารถน าออกมาใชไ้ดใ้นการใหข้อ้มูล อธิบายหรือความสามารถในการแปลความหมาย 

ทั้งน้ีบลูม ยงัไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของการเรียนรู้เอาไวว้่า ระดบัการเรียนรู้
ของคนเรานั้นมี 6 ระดบัคือ  

ขั้นแรก ความรู้-ความจ า (Knowledge) คือ ความสามารถในการจดจ าเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบั
ตนเอง เร่ิมจากส่ิงง่ายๆท่ีเป็นอิสระต่อกนั ไปจนถึงส่ิงท่ีมีความซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  

ขั้นท่ี 2 ความเขา้ใจ (Comprehension) คือความสามารถในการขยายความรู้ ความจ า อยา่งมีเหตุมี
ผล เป็นความสามารถในการแปลความหมายจากส่ิงท่ีเรียนรู้และขยายความเพื่อใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้ 

ขั้นท่ี 3 การน าไปใช้ (Application) คือความสามารถในการน าความรู้ท่ีไดม้านั้นน าออกมาใช้
น ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 

ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถในการแยกแยะหรือพิจารณาส่ิงต่างๆรอบตวั
โดยสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆโดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นกระบวนการช่วยให้เกิดความ
เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  

ขั้นท่ี 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถน าส่วนประกอบต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้ น ามาเขา
ด้วยกนัเพื่อให้เป็นเร่ืองราวเดียวกัน เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างท่ียงัไม่ชัดเจน ซ่ึงอาศยัความคิด
สร้างสรรค ์ 

ขั้นท่ี 6 การประเมินผล (Evaluation) คือความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัเน้ือหา ความคิด
โครงสร้างและวธีิการ โดยมีหลกัเกณฑ ์เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ  

จากโครงสร้างความรู้ความเขา้ใจของ Bloom เราจะเห็นไดว้า่ความจ านั้นเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน
ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ความเขา้ใจ ถา้ไม่มีความจ าแลว้จะเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งไร ในท านองเดียวกนัถา้ไม่
เกิดความเขา้ใจแลว้จะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไร  
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2.4.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการเรียนรู้ มีอยูห่ลายทฤษฎี เช่น  
2.4.1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใชก้ารโยกยา้ยปรับเปล่ียนขอ้มูล (Transfer Theory) ทฤษฎี

น้ีกล่าวว่า การเรียนรู้มาจาก การใช้ความเช่ือมโยง ระหว่าง ความเหมือน หรือความเก่ียวข้อง
ระหวา่งขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลเก่าทฤษฎีน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลขั้นตน้ท่ีเก็บเอาไวด้ว้ยเช่นกนั 

2.4.1.2  ทฤษฎีของความกระตือรือร้น (Motivation Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสนใจ ความกงัวล 
การประสบความส าเร็จและผลท่ีจะไดรั้บดว้ย เช่น ถา้ท าอะไรแลว้ไดผ้ลดี ผูเ้รียนจะรู้สึกว่า ตนเอง
ประสบความส าเร็จก็จะมีความกระตือรือร้น 

2.4.1.3  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั (Active Participation Theory) ทฤษฎี
น้ีกล่าวว่า ความสามารถ ในการเรียนรู้ ข้ึนอยู่กบั ความอยากจะเรียนรู้ และมีส่วนร่วม ถ้ามีความ
อยากเรียนรู้ และอยากมีส่วนร่วมมาก ความสามารถในการเรียนรู้ก็จะมีมากข้ึน                           

2.4.1.4  ทฤษฎีการเรียนรู้จากการเก็บรวบรวมและการด าเนินการจัดการกับข้อมูล 
(Information Processing Theory) ทฤษฎีน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 พูดถึง ความสามารถในการจ าระยะสั้นของสมอง ซ่ึงมีขีดจ ากดั สามารถเก็บ
ขอ้มูลเป็นกลุ่มกอ้น (Chunking) ไดป้ระมาณ 7 ขอ้มูล หรือ 5-9 คือ 7 บวกลบ 2 ขอ้มูลกอ้นน้ีเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความหมาย ซ่ึงอาจเป็นตวัเลข หรือค าพูด หรือต าแหน่งของตวัหมากรุก หรือใบหน้าคน 
เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 พดูถึง ทฤษฎีท่ีน าเสนอโดย Miller et al., (1993) กล่าววา่ ตอ้งมีการประเมินวา่ 
ไดมี้การกระท าท่ีบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ถา้หาก บอกว่าไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ก็จะตอ้งมีการ
กระท า หรือปฏิบติัการใหม่เพื่อ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหา 

กล่าวคือ ความรู้ความเข้าใจ คือส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นควา้ หรือ
ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมากจาก
ประสบการณ์ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน การฟัง การคิด หรือการปฏิบติั โดยบลูม (Bloom, 1980 อา้งถึง
ใน ศิพล ร่ืนใจชม, 2549) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจเอาว่า เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการส่ือ
ความหมายโดยอาศยัความสามารถทางสมองและทกัษะ ซ่ึงอาจจะกระท าโดยการใช้ปากเปล่า ขอ้เขียน 
สัญลกัษณ์ต่างๆ โดยพฤติกรรมของความเขา้ใจแบ่งได ้3 แบบ คือ การแปลความ การตีความ และการ
สรุปอา้งอิง 
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 ซ่ึงต่อมา วิภาพร นิธิปรีชานนท์ (2553) ได้กล่าวว่าทฤษฎีความเขา้ใจนั้น มีความเช่ือว่า
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดต้อ้งใชป้ระสาทสัมผสั(Sense) และใช้สติปัญญาเป็นตวัวิเคราะห์ขอ้มูล และ
เก็บสะสมประสบการณ์เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาใหม่ๆ ส าหรับแนวความคิดทฤษฎีท่ีสอดคล้องกบัการ
เรียนรู้นั้ นแบ่งออกมาเป็นสองประเภทคือ กลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ตัวตนเอง 
(Constructivism) และกลุ่มแนวความคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) และVon 
Glaserfeld (1991) และKemil (1991) ได้กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตวัของ
ผูเ้รียนท่ีเนน้วิธีการเรียนรู้ดว้ยการตวัเอง พึ่งพาตนเอง รู้จกัร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์และน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการด ารงชีวติ โดยผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่ง ส่ิงท่ีพบ
เห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีมาก่อน แลว้น าความรู้ความเขา้ใจท่ีประสบพบเห็นมาสร้างเป็น
โครงสร้างใหม่ทางสติปัญญา จนถือไดว้่าเป็นการพฒันาทางปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัใน
สังคม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา (Collaborative Constructivism)          
(สุรางค ์โคว้ตระกลู , 2544)  

โดยท่ีบุคคลแต่ละคนจะมีวิธีคิดในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกนัทั้งน้ีก็เกิดจากการคิดวิธี
แกปั้ญหาของแต่ละคน โดย Jean Piaget (1960) ไดเ้รียกแนวคิดน้ีวา่ Cognitive constructivism โดยJean 
Piaget เช่ือว่า ผูเ้รียนถูกกระตุน้ด้วยปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาขดัแยง้กบัทางปัญญาแล้ว ผูเ้รียนพยายามปรับ
โครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่สภาวะสมดุล โดยวิธีการดูดซึม การรับข้อมูลใหม่จากส่ิงรอบๆตัว 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม กบัความรู้ท่ีก่อตวัข้ึนใหม่ จน
กระทั้งสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาหรือก่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเอง ส่วนอีกแนวคิดนึง คือเกิดจากบริบททาง
สังคม คือแนวความคิดของ Vygotsky(1986)โดยเรียกแนวคิดน้ีว่า Social Constructivism โดยเช่ือว่า
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้โดยผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น  และมีแนวความคิดท่ีเช่ือว่าการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกบัการกระท า Learning by doing โดย John Dewey(1969)กล่าววา่ผูเ้รียนตอ้งมีการท า
ความเขา้ใจความรู้ใหม่ๆโดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีมีสั่งสมมาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้อนัเป็นความ
พยายามเชิงสังคม ส่วนเร่ืองความรู้นั้น หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเนน้การจ า ไม่วา่จะ
เป็นการระลึกถึงหรือระลึกไดก้็ตาม เป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมตน้จาก
การรวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทัง่พฒันาไปสู่ขั้นท่ีมีความสลบัซับซ้อนยิ่งข้ึน โดยความรู้น้ีอาจแยก
ออกเป็นความรู้เฉพาะส่ิง และความรู้เร่ืองสากลเป็นตน้ ซ่ึง The Lixicon Webster (1997) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความของความรู้เอาไวว้่า เป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างท่ีเกิดจากการศึกษาหรือ
คน้ควา้ 
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โดยท่ีบุคคลแต่ละคนจะมีวิธีคิดในการแกปั้ญหาไม่เหมือนกนัทั้งน้ีก็เกิดจากการคิดวิธีแกปั้ญหาของแต่
ละคน โดย Jean Piaget (1960) ไดเ้รียกแนวคิดน้ีว่า Cognitive constructivism โดยJean Piaget เช่ือว่า 
ผูเ้รียนถูกกระตุน้ดว้ยปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาขดัแยง้กบัทางปัญญาแลว้ ผูเ้รียนพยายามปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาใหเ้ขา้สู่สภาวะสมดุล โดยวธีิการดูดซึม การรับขอ้มูลใหม่จากส่ิงรอบๆตวั ปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ทางปัญญา ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม กบัความรู้ท่ีก่อตวัข้ึนใหม่ จนกระทั้งสร้างความรู้ใหม่
ข้ึนมาหรือก่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเอง ส่วนอีกแนวคิดนึง คือเกิดจากบริบททางสังคม คือแนวความคิด
ของ Vygotsky(1986)โดยเรียกแนวคิดน้ีว่า Social Constructivism โดยเช่ือว่าผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้
โดยผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น  และมีแนวความคิดท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการ
กระท า Learning by doing โดย John Dewey(1969)กล่าววา่ผูเ้รียนตอ้งมีการท าความเขา้ใจความรู้ใหม่ๆ
โดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีมีสั่งสมมาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้อนัเป็นความพยายามเชิงสังคม ส่วนเร่ือง
ความรู้นั้น หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเนน้การจ า ไม่วา่จะเป็นการระลึกถึงหรือระลึก
ได้ก็ตาม เป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวมสาระต่าง ๆ 
จนกระทัง่พฒันาไปสู่ขั้นท่ีมีความสลบัซับซ้อนยิ่งข้ึน โดยความรู้น้ีอาจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะส่ิง 
และความรู้เร่ืองสากลเป็นตน้ ซ่ึง The Lixicon Webster (1997) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของความรู้เอาไวว้่า 
เป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างท่ีเกิดจากการศึกษาหรือคน้ควา้ หรือเป็นความรู้
เก่ียวกบัสถานท่ี ส่ิงของหรือบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเกตประสบการณ์หรือจากรายงานการรับรู้ขอ้เท็จจริง
ตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยัเวลา 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535) ให้ความหมายกการวดัความรู้ว่า คือความสามารถในการระลึก 
(Recall) เร่ืองราวขอ้เทจ็จริงหรือประสบการณ์ต่างๆ หรือเป็นการวดัการระลึก ประสบการณ์เดิมท่ีบุคคล
ได้รับจากค าสอนการบอกกล่าว การฝึกฝนของผูส้อนรวมทั้งการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตวั
ผูเ้รียน ดว้ยค าถามวดัความรู้แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 

ชนิดแรก คือถามค าถามในความรู้ในเน้ือเร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเน้ือหา 
ข้อเท็จจริงต่างๆของเร่ืองราวทั้ งหลาย ประกอบด้วยค าถามประเภทต่างๆ เช่น ค าศัพท์ ค  านิยาม 
กฎเกณฑแ์ละความจริงหรือรายละเอียดเน้ือหาต่างๆ 

ชนิดท่ีสอง คือถามความรู้ในวิธีการ เป็นการถามวิธีปฏิบัติต่างๆ แบบแผน ประเพณี 
ขั้นตอนการปฏิบติัทั้งหลาย  

ชนิดสุดทา้ย คือถามความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุปหรือ
หลกัการของเร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะ เพื่อรวบรวมและยน่ย่อลงมาเป็นหลกัหรือหัวใจ
ของเน้ือหานั้นๆ 
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จากทฤษฎีการเรียนรู้ผูท้  าการวิจยัสามารถสรุปความหมายของการเรียนรู้ไดด้งัน้ี การเรียนรู้
นั้นจะเกิดข้ึนได้โดยการพฒันาของผูเ้รียนโดยความอยากจะเรียนรู้ เร่ิมด้วยความจ าในส่วนแรก และ
ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยผูเ้รียนสามารถเก็บขอ้มูล จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก รวมกบัของ
ความรู้ภายในสมองของตัวเองและสามารถน าออกมาใช้ได้ และสามารถวดัความรู้ด้วยการสร้าง
เคร่ืองมือวดัความรู้ความเข้าใจโดยจะต้องสร้างโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับนิยาม ผูว้ิจยัจึงใช้
แนวความคิดเร่ืองการเรียนรู้นั้ นน ามาใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อท าการศึกษาการเรียนรู้เร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส เพื่อใชป้ระกอบการท าวจิยัคร้ังน้ี 

 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ืองเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่น
หรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากวรรณกรรมท่ีศึกษาเร่ือง
เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีผูใ้ห้ความสนใจในการศึกษาคือ 
ชนาทิป อ่อนหวาน (2553) โดยศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีมีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนของผูบ้ริโภค จากผลการวิเคราะห์พบว่า ความรู้ความ
เขา้ใจท่ีต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน ด้านการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลาก
คาร์บอนในอนาคต ดา้นการแนะน าใหผู้ท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนและดา้นการซ้ือสินคา้ท่ีมี
ฉลากคาร์บอนถึงแมมี้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางจ าหน่ายต่างกนั  

ส่วนในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีและภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ีก็ไดมี้ผูว้ิจยัใน
หลายๆดา้นดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความสมคัรใจในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
เอกพงศ์ ลุนสา (2547) โดยศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบกิจการซ้ือมาขายไปและกิจการให้บริการ
ผลการวจิยัพบวา่การท่ีรัฐบาลน าเงินภาษีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และมีความโปร่งใสเป็นแรงจูงใจให้
เกิดความสมคัรใจในการเสียภาษีมากท่ีสุดและในปีเดียวกนันั้นยงัมีผูท่ี้ท  าการศึกษาสาเหตุของการ
หลีกเล่ียงภาษีบุคคลธรรมดา โดย ณจัฉรีย ์เจริญประสิทธ์ิ (2547) ซ่ึงจากการศึกษาก็คือคนส่วนใหญ่
ไม่เขา้ใจเร่ืองของภาษีอากร ความไม่รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองในการท่ีตนเองมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเสียภาษี
ให้กบัรัฐ คิดวา่ภาษีเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก ท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายและมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการเสียภาษี 
เกิดการต่อตา้น การเห็นแก่ตวั และไม่มองประโยชน์ส่วนรวมและ จากศึกษาสาเหตุของคนหลีก
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ก็จะมีผูว้จิยัความตอ้งการของผูเ้สียภาษีต่อการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา โดย นภาลยั เทพซาว (2550) ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการของผูเ้สียภาษีต่อการ
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงจากผลศึกษาไดพ้บว่า ผูเ้สียภาษีส่วนใหญ่มี
ความตอ้งการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเกิดจากรายจ่ายเพื่อการออมหรือ
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การลงทุน โดยผูท่ี้การศึกษาสูงจะมีความตอ้งการใช้สิทธิประโยชน์ในระดบัมากในการใช้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆในทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้น 

ซ่ึงจากการศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก็มีผูท่ี้สนใจในการศึกษาสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในเร่ืองต่างๆ เช่น ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
แรงจูงใจในการลงทุนในกองทุนรวม เพื่ อการเ ล้ียง ชีพและกองทุนหุ้นระยะยาว  โดย                          
จิราพร พรพฒันกุลฑล (2553) ซ่ึงจากการศึกษาของจิราพรพบวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นแรงจูงใจค่อนขา้งปานกลางจนไปถึงค่อนขา้ง
ต ่าในการท่ีเป็นปัจจัยในการลงทุนเม่ือเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างอ่ืนแต่จะเห็น
สัดส่วนในการลงทุนในช่วงเดือนธนัวาค่อนขา้งมากกวา่เดือนอ่ืนๆแสดงให้เห็นวา่ การท่ีสัดส่วนใน
การลงทุนในเดือนธันวาคมไม่เป็นผลจากอตัราผลตอบแทนแต่เป็นจากการไดรั้บสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากการน าเงินลงทุนไปหกัลดหยอ่นภาษี ในท านองเดียวกนักบั วรยศ จตุพรยิ่งยง( 2552) ท่ี
ศึกษาทศันคติของพนักงานธนาคารไทยพาณิชยใ์นการลงทุนเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การศึกษาก็พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในปี 2550 ท่ีอตัรา
สูงสุด คือ ร้อยละ 10 จากฐานภาษีเงินหลักหลังหักค่าลดหย่อน และการลงทุนเพื่อการหักค่า
ลดหย่อน โดยการลงทุนในเบ้ียประกันชีวิต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ในการหักค่า
ลดหย่อนภาษีและมีมูลค่าในการลงทุน ต ่ากว่า 100,000 บาท และส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุนด้วย
ตนเอง ระดบัความส าคญั ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณา
แต่ละปัจจยั พบว่า ด้านจุดมุ่งหมายการลงทุนอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด ส่วนด้านการตดัสินใจ 
และดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 

และเน่ืองจากประเทศไทยนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอตัราภาษีอยูบ่่อยคร้ังซ่ึง
นั้นก็อาจส่งผลต่อหลายๆดา้น จึงไดมี้ผูท้  าการวิจยัเร่ืองการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อท่ีมีต่อภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พ.ศ. 2529-
25491 ผูท้  าการวจิยัคือ กมลพรรณ เผา่พงษ ์(2550)โดยมีการแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน
คือการจดัเก็บขอ้มูลการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทยและภาวะเงินเฟ้อ ส่วนท่ี
สองคือศึกษาภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแต่ละโครงสร้าง และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาระ
ภาษีต่อเงินได้สุทธิ ตามโครงสร้างอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละโครงสร้าง และท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อท่ีมีต่อภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูท่ี้มีรายได้
แตกต่างกนั โดยผลของการศึกษาเร่ืองน้ีพบว่าการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาแต่ละโครงสร้างระหวา่ง พ.ศ.2529-2548 ท าให้ผูมี้เงินไดมี้ภาระภาษีลดลงทุกกลุ่มรายได้
และมีส่วนช่วยบรรเทาภาระภาษีท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเกิดเงินเฟ้อ แต่ไม่สามารถขจดัภาระภาษีท่ีเพิ่มข้ึน
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เน่ืองจากเงินเฟ้อไดท้ั้งหมดและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแต่ละ
โครงสร้าง กลุ่มท่ีมีรายไดสู้งจะรับภาระภาษีเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ผูมี้เงินไดก้ลุ่มอ่ืนเม่ือเกิด
ภาวะเงินเฟ้อ  

อีกส่ิงหน่ีงท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจคือเร่ืองของการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตเน่ืองจากยุค
สมยัปัจจุบนั มีความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี และมีการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตมากข้ึนผูท่ี้เคย
ท างานวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองการยืน่แบบผา่นอินเตอร์เน็ต ณฐิัยา แป้นมัน่(2547) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยกรณีศึกษาคือผูเ้สียภาษีในจงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ต นั้นพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูเ้สียภาษีเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีสภาพโสด อายุตั้งแต่ 20-30 ปี มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 10,001-25,000 บาท และส่วนใหญ่
มีอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการ
ละช าระภาษีในเร่ืองคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต การใช้สิทธ์ิผ่อนช าระภาษี 
การช าระภาษีและก าหนดเวลาการช าระภาษีผา่นเคร่ือง ATM และผา่นระบบ E-Payment อาชีพและ
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กับความรู้ของผูเ้สียภาษี นอกจากน้ีอาชีพและระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการไดสิ้ทธ์ิพิเศษในการยื่นแบบฯ หลงัเวลา 16.30 ช่วยลดตน้ทุนในการ
พิมพแ์บบแสดงรายการ สะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลา และก็ลดความไม่พอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี ส่วนปัญหาท่ีพบและอุปสรรคของการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่าน
อินเตอร์เน็ต สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบการช าระภาษีผ่าน
อินเตอร์เน็ตการมีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าวิธีเดิม และขั้นตอนการท ารายการยื่นแบบแสดงรายการ
ยุง่ยาก 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีมูลค่าเพิ่มผา่นอินเตอร์เน็ต 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการประเภทบุคคลธรรมดาท่ีเป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 
31-40 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รายรับเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 100,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งมี
ความรู้เก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีในเร่ืองของการ ยื่นแบบแสดงรายการผ่าน
อินเตอร์เน็ตภายในก าหนดเวลา และกรณีท่ียื่นเกินก าหนดเวลาหรือยื่นแบบเพิ่มเติม การยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบค าของ ภ.พ. 02.3 ช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการดาวน์โหลด
โปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลกรณีสถานประกอบการท่ีมีสาขา และการป้อนขอ้มูลของผูเ้สียภาษี  

DPU



33 

ปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน
อินเตอร์เน็ต สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขาดความรู้เก่ียวกบัระเบียบการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 
การมีปัญหาในการเขา้ Web site ของกรมสรพากร และปัญหาเก่ียวกบัวธีิการช าระเงิน  

 จากการศึกษาเ ร่ืองภาษี เ งินได้และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เพื่อน ามาใช้
ประกอบการท าวิจยันั้น ผูท้  าการวิจยัยงัท าการศึกษาเร่ืองการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากคู่
สมรสโดยมีผูท้  าการวิจยัคือ ณัฐพล จนัทรศิริภาส (2551) ไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงก าหนด
หน่วยภาษีและหลกัการค านวณภาษีเงินไดท่ี้เหมาะสมส าหรับการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
จากคู่สมรส จากการศึกษาเร่ืองดังกว่าได้ผลการศึกษาดงัต่อไปน้ีคือ การจดัเก็บภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรีและมาตรา 57 เบญจ ไดว้างหลกัวา่ในกรณีท่ีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมี
เงินได้และอยู่ร่วมกนัตลอดปีภาษี ให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการค านวณภาษี ซ่ึงถือว่าสามีและภริยาเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน  จากหลักการ
ค านวณภาษีเงินไดข้องคู่สมรสโดยใชห้ลกัการรวมเงินไดข้องคู่สมรสตามประมวลรัษฎากร มาตรา
57 ตรี ก่อให้เกิดผลกระทบประการส าคญัคืออาจท าให้เงินไดข้องบุคคลท่ีมีคู่สมรสตอ้งเสียภาษีใน
อตัราภาษีท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวยงัมิไดท้  าการสมรส ส่วนกรณีท่ีก าหนดให้ภริยา
ยืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ก็ไดช่้วยบรรเทาผลกระทบดงักล่าวไดเ้ฉพาะในส่วนเงินได้
เน่ืองจากการจ้างแรงงานท่ีภริยาได้รับเท่านั้น จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้บุคลลท่ีมีคู่สมรสต้อง
รับภาระภาษีสูงข้ึนภายหลงัจากการสมรส และการค านวณภาษีเงินไดข้องคู่สมรสโดยใชห้ลกัการ
รวมเงินไดต้ามมาตรา 57 ตรี ยงัอาจส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีจะออกไปท างานนอกบา้นหรือเขา้สู่
ตลาดแรงงานของคู่สมรสฝ่ายท่ีมีเงินไดน้อ้ยกวา่ซ่ึงมกัจะเป็นคู่สมรสฝ่ายภริยา จึงท าให้การจดัเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคู่สมรสตามประมวลรัษฎากรมีส่วนส่งเสริมการแบ่งแยกบทบาท
ระหวา่งคู่สมรสตามแนวความคิดแบบดั้งเดิม และจากวิจยัพบวา่การค านวณภาษีเงินไดข้องคู่สมรส
โดยใช้เงินไดร้วมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเป็นฐานภาษีเดียวไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความสามารถใน
การเสียภาษี เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษี จะพิจารณาจาก
ความสามารถในการเสียภาษีหรือเงินไดข้องผูเ้สียภาษีแต่ละคน มิไดพ้ิจารณาจากความสามารถหรือ
เงินไดข้องกลุ่มบุคคล เช่น คู่สมรสและการสมรสก็มิไดท้  าให้ผูเ้สียภาษีมีเงินไดห้รือความสามารถ
ในการเสียภาษีเพิ่มข้ึน  

ผูเ้สียภาษีจึงไม่ควรตอ้งมีภาระภาษีสูงข้ึนภายหลงัการสมรส  และเน่ืองจากการสมรส
มิไดส่้งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลท่ีท าการสมรสอย่างมีนยัส าคญั ดงันั้น เป้าหมายเร่ือง
ความเป็นกลางดา้นการสมรสจึงเรียกร้องวา่ภาระภาษีของบุคคลไม่สมควรเพิ่มข้ึนหรือลดลงเพราะ
การสมรส แต่การค านวณภาษีเงินไดข้องคู่สมรสตามมาตรา 57 ตรี ซ่ึงก าหนดให้ใช้หลกัการรวม
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เงินได้ของคู่สมรส ได้ส่งผลให้บุคคลท่ีท าการสมรสตอ้งรับภาระภาษีสูงข้ึนภายหลงัการสมรส 
ฉะนั้น จึงกล่าวไดว้า่การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากคู่สมรสตามมาตรา 57 ตรี ไม่อาจบรรลุเป้าหมายเร่ือง
ความเป็นกลางด้านการสมรส และประการสุดทา้ยคือ การท่ีมาตรา 57 เบญจ ก าหนดให้ภริยา
สามารถน าเงินได้เน่ืองจากการจา้งแรงงานยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีได้โดยไม่มี
มาตรการเพื่อป้องกนัการเล่ียงภาษี จึงอาจเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การเล่ียงภาษีไดโ้ดยเฉพาะในกรณี
ท่ีกรณีท่ีภริยาได้รับเงินได้เน่ืองจากการจา้งแรงงานจากงานหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสามี 
นอกจากน้ีในบางกรณีมาตรา 57 เบญจ อาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการรับภาระภาษี
ระหวา่งคู่สมรสอีกดว้ย  

จากงานวิจยัขา้งตน้จะพบว่ามีความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของการค านวณเสียภาษีซ่ึง
ก่อนหนา้น้ีก็มีคนเคยท างานวิจยัเร่ืองความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจาก
สามีและภริยา โดย ศุภชยั บ ารุงศรี (2543) ซ่ึงจากวิจยัจะพบวา่การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
จากสามีและภริยาตามหลักการรวมเงินได้นั้นไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาค เม่ือท าการ
เปรียบเทียบกับผูมี้เงินได้ในหน่วยภาษีอ่ืน หรือเม่ือเปรียบเทียบระหว่างชายและหญิงด้วยกัน 
กล่าวคือท าให้สามีภริยาตอ้งรับภาระภาษีมากกว่าผูท่ี้เป็นโสดหากค านวณเปรียบเทียบเงินได้ใน
หน่วยภาษีอ่ืน หรือเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งชายและหญิงดว้ยกนั กล่าวคือท าให้สามีภริยาตอ้งแบก
รับภาระภาษีมากกว่าผูท่ี้เป็นคนโสด หากค านวณเปรียบเทียบเงินไดพ้ึงประเมินจ านวนท่ีเท่ากนั 
และภริยาไม่สามารถน าเงินไดท่ี้ตนก่อข้ึนดว้ยตนเองมาค านวณภาษีโดยไม่ตอ้งน าไปถือเป็นเงินได้
ของสามีได ้ยกเวน้กรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้นซ่ึงความ
ไม่เสมอภาคดังกล่าวอาจขัดกับหลักการรับรองสิทธ์ิของบุคคล ตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ท่ีก าหนดให้บุคคลตอ้งเสมอกนัในกฎหมายและ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั รวมถึงสิทธ์ิชายหญิงตอ้งเท่าเทียมกนัดว้ย  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่าแนวปฏิบติัในการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงการแนวปฏิบติัจากเดิมเพื่อจะลด
ช่องวา่งเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคกนัของชายหญิง เพื่อไม่ให้ขดักบักฎหมายรัฐธรรมนูนมาตรา 30 
ดว้ยเร่ืองหลกัความเสมอภาคกนั นั้นท าให้ประเด็นท่ีมีการเปล่ียนแปลงมีความน่าสนใจ เช่นมีการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ในเร่ืองค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บางกรณี เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกัน  
ยกตวัอยา่งเช่น ค่าลดหย่อนบุตร ซ่ึงจากเดิมบุตร 1คนหกัค่าลดหยอ่นได ้15,000 บาท ในกรณีแยก
ยื่นสามารถใชค้่าลดหยอ่นบุตรไดเ้พียงคนละก่ึงหน่ึง แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายแลว้นั้นท า
ให้สามารถใช้สิทธ์ิในการลดหย่อนบุตร ไดค้นละ 15,000 บาท และยงัรวมถึงการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางยื่นผ่านกรมสรรพากรเขตพื้นท่ีโดยตรง ซ่ึง
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ซ่ึงการเปล่ียนแปลงและลกัษณะของการยื่นแบบดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยั
ใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส และ
การเรียนรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได ้ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นยื่น
หรือยื่นรวมหรือไม่ เพื่อน าเป็นแนวทางในการวางแผนภาฏษีของผูคู้่สมรสในวนัขา้งหน้า หรือแม้
กระทั้งสามารถเป็นข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรในการศึกษาว่าปัจจยัใดบ้างท่ีท าให้คู่สมรสนั้น
ตดัสินใจในการรวมยืน่หรือแยกยืน่แสดงรายการเสียภาษี หรือเพื่อจะไดรุ้้ความประชาชนส่วนใหญ่
ท่ีท างานอยูก่ลางใจเมืองเยี่ยงน้ี มีความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดข้องคู่สมรสหรือ ไม่ ถา้
ขนาดในพนกังานท่ีท างานอยูก่ลางใจเมืองหลวงมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากกว่า
บุคคลท่ีอยู่ห่างไกล ยงัไม่ทราบวา่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบา้งท่ีท าให้พวกเคา้แบ่งเบาภาระ
เรืองภาษีได้ นั้ นก็แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลท่ีกรมสรรพากรมีอยู่นั้ นยงัไม่ทั่วถึงเพียงพอให้กับ
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบเพียง 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเรียนรู้ ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างพนักงาน
เอกชนท่ีสมรสแล้ว ในเขตลุมพินี เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

3.1 การก าหนดกลุ่มประชากร  
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.5  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
3.8 กรอบแนวความคิดการวจิยั  
 

3.1  การก าหนดกลุ่มประชากร  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูมี้เงินได้ตาม

มาตรา 39 ตามประมวลรัฐฎากรท่ีเป็นพนกังานเอกชนท่ีสมรสแลว้ในเขตลุมพินี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าเฉล่ียของประชากรโดยผูว้ิจยัไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่ชดัผูว้ิจยัจึง
เลือกวธีิการสุ่มจ านวนประชากรโดยใชว้ิธีค  านวณตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อา้งถึงใน ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543) เพื่อใชใ้นกรณีท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอนและทราบวา่มีจ านวนมากและ
ตอ้งการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดงัน้ี 
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การค านวณขนาดของกลุ่มประชากรเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่า
สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมใหเ้กิดข้ึนได ้5%  

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  
p = สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร  
e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้ 
Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั

นยัส าคญั 0.05 มีค่า Z= 1.96  
แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 

n=    Z 2 
4e2 

n= (1.96)2 
4(0.05)2 

n=384.16≈ 385 หน่วย 

ขนาดของตวัอย่างท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 384 หน่วย และเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงเพิ่มแบบสอบถามเป็น 400 ชุด โดยการสุ่มตวัอยา่ง
ดงักล่าวมีท่ีมาจากการสุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี  

ขั้นท่ี 1 หน่วยท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี (Unit of Analysis) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 400 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัก าหนดใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งเพื่อมา
เป็นตวัแทนในการศึกษาโดยเลือกก าหนดพื้นท่ีท าการเก็บตวัอยา่ง คือ เขตลุมพินี 

ขั้นท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) ทั้งน้ีผูว้ิจยัก าหนดใน
การแจกแบบสอบถามโดยแจกแบบสอบถามเฉพาะพนกังานเอกชนท่ีสมรสแลว้ โดยแจกในบริเวณ
เขตลุมพินี เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมธุรกิจใจกลางเมืองหลวง 

ขั้นท่ี 3 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิจารณญาณ (Judgmental Sampling) โดยเลือกเก็บ
เฉพาะผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี  
 
3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ได้
ดงัน้ี  

3.2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
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3.2.1.1 ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนก ตามเพศ อายุ รายได้ สถานะ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการเสียภาษี 

3.2.1.2 ตวัแปรดา้นการเรียนรู้และความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดแ้ละ
การเสียภาษีเงินไดข้องคู่สมรส  

3.2.1.3 ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษี ไดแ้ก่ มีบุตร มีประกนั
ชีวติ ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น มีบิดามารดาท่ีอายุเกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสไม่มีรายได ้เล้ียงดูผูพ้ิการ
ท่ีไม่มีรายได ้การศึกษาบุตร ฯลฯ  

3.2.1.4 ตวัแปรดา้นลกัษณะการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ผ่านช่องทางออนไลน์ 
หรือการยืน่แบบแสดงรายการโดยตรงท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีของกรมสรรพากร  

3.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอน
ดงัน้ี  

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามโดยเก็บ
ขอ้มูลจากพนกังานเอกชนท่ีสมรสแลว้ ในเขตลุมพินี โดยก่อนท่ีผูว้ิจยัจะแจกแบบสอบถามทั้งหมด 
400 ชุดให้แก่ผูต้อบสอบถาม ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงให้ผูต้อบสอบถามไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละอธิบาย
วธีิการตอบแบบสอบถามก่อนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีผูว้ิจยัและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเอาไวแ้ล้ว ไดแ้ก่งานวิจยั บทความ วารสาร ส่ิงพิมพ ์เว็บไซด์และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถอา้งอิงได ้
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงสร้าง (Structured Questionnaire) โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม (Personal 
Factors) จ านวน 5 ข้อได้แก่ เพศ สถานะสมรส รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการเสียภาษีโดยก าหนดให้ผู ้ตอบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย ในช่อง  
ลกัษณะค าถามแบบ (Checklist) 
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ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับการประเมินระดับการเรียนรู้และความเข้าใจเร่ือง สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและการเสียภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดในการเสียภาษีเงิน
ไดข้องคู่สมรสเพื่อบ่งบอกถึง 1) ความเขา้ใจการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 
2) ความเขา้ใจในเร่ืองการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สามีภรรยา โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเสียภาษีของคู่สมรส รวมทั้งส้ิน 20 ขอ้ ตามการประเมินค่า (Rating Scale)        
5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑค์่าเฉล่ียดงัน้ี( วเิชียร เกตุสิงห์, 2538) 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามมีเกณฑก์ารคิดคะแนนตามลกัษณะของขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1 ตารางระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายในส่วนน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.2 ตารางระดบัคะแนนในการแสดงความถ่ีความรู้ความเขา้ใจ 

 

ระดับความถี่ ช่วงคะแนน ความถี่ 

5 4.21 - 5.00 รู้และเขา้ใจสามารถน ามาใชไ้ด ้                

4 3.41 - 4.20 รู้และก าลงัศึกษาอยู ่                                 

3 2.61 - 3.40 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม                       

2 1.81 - 2.60 เคยไดย้นิแต่ไม่สนใจท่ีศึกษเพิ่ม                  

1 1.00 - 1.80 ไม่เคยทราบมาก่อน       
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ข้อค าถาม 

รู้และเขา้ใจสามารถน ามาใชไ้ด ้                 5 

รู้และก าลงัศึกษาอยู ่                                 4 

รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม                       3 

เคยไดย้นิแต่ไม่สนใจท่ีศึกษาเพิ่ม                 2 

ไม่เคยทราบมาก่อน                                   1 
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จากตารางแสดงความถ่ีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ จะไดช่้องระหว่างชั้นเท่ากบั 0.80 
คะแนน น ามาจดัช่วงคะแนนและเกณฑ์คะแนนเฉล่ียของแนวโน้มพฤติกรรมในแต่ละดา้นดงัน้ี 
(วเิชียร เกตุสิงห์,  2538) 
ค่าเฉล่ีย 4.20 - 5.00 แสดงวา่ ผูเ้สียภาษีมีความรู้และเขา้ใจสามารถน าความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ 

ทาง ภาษีมาใชก้บัการเสียภาษีของตนเองได ้               
ค่าเฉล่ีย 3.40 - 4.19 แสดงวา่ ผูเ้สียภาษีมีความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีและก าลงัศึกษาอยูเ่ร่ือง

ภาษีเพิ่มเติมเพื่อน ามาใชก้บัการเสียภาษีของตนเองได ้                                 
ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39 แสดงวา่ ผูเ้สียภาษีมีความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยูบ่า้งและคิดวา่จะ

ศึกษาเพิ่มเติม                       
ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59 แสดงวา่ ผูเ้สียภาษีเคยไดย้ินเร่ืองสิทธิประโยชน์เหล่าน้ีมาบา้งแต่ไม่สนใจท่ี

ศึกษาเพิ่มเติม                    
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79 แสดงวา่ ผูเ้สียภาษีไม่เคยทราบมาก่อนวา่มีสิทธิประโยชน์เหล่าน้ีอยูด่ว้ย        

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส แบบสอบถาม
มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ขอ้ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามมี
เกณฑก์ารคิดคะแนนตามลกัษณะของขอ้ค าถาม ดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538) 
 
ตารางที ่3.3 ตารางแสดงระดบัความเห็น 

 
 
 
 

ระดับความเห็น            ข้อค าถาม 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 

เห็นดว้ย 4 

ปานกลาง 3 

ไม่เห็นดว้ย 2 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
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ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายในส่วนน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่3.4 ตารางระดบัคะแนนในการแสดงความถ่ีความคิดเห็น 
 

ระดับความถี่ ช่วงคะแนน ความถี่ 

5 4.21 - 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

4 3.41 - 4.20 เห็นดว้ย  

3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 

2 1.81 - 2.60 ไม่เห็นดว้ย                                            

1 1.00 - 1.80 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

จากระดบัความถ่ีของความคิดเห็น จะไดช่้องระหวา่งชั้นเท่ากบั 0.80 คะแนน น ามาจดั
ช่วงคะแนนและเกณฑค์ะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นในแต่ละดา้นดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538) 
ค่าเฉล่ีย 4.20 - 5.00 หมายถึง ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.40 - 4.19 หมายถึง ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39 หมายถึง ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59 หมายถึง ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79 หมายถึง ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมนอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 4 ค  าถามปลายเปิด (Open-form) ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 
3.5  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั มีขั้นตอนดงัน้ีคือ  
3.5.1 ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสและความคิดเห็น  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส  

3.5.2 สร้างแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวความคิดเก่ียวความรู้ความเขา้ใจภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ความรู้ความเขา้ในในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส และ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  
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3.5.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเพื่อขอ
ค าแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหถู้กตอ้งเหมาะสม  

3.5.4 การทดสอบความถูกตอ้ง (Validity) และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) ของ
แบบสอบถาม 

ผูว้จิยัด าเนินการควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ในการหาความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจสอบ แลว้น าแบบสอบถามไปท าการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย
และครอบคลุมองคป์ระกอบของตวัแปรอยา่งครบถว้น ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และหลงัจาก
ท่ีเก็บขอ้มูลเสร็จ ทางผูว้จิยัจะทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability of Test) ของแบบสอบถาม โดยจะมี
การน าแบบสอบท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดมาทดสอบหาค่าความเช่ือถือ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ดว้ยวธีิของ Cronbach’s Alpha ซ่ึงมีเกณฑ์ตดัสินวา่ถา้ค่าความเช่ือถืออยูท่ี่ระดบัมากกวา่ 
0.7 ถือวา่แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ (สรายทุธ กนัหลง, 2555) 

 
3.6  การจัดท าและการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป(Statistical Package 
for the Social Sciences: SPSS) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามเปล่ียนเป็น
รหสัตวัเลข (Code) แลว้บนัทึกลงในโปรแกรม เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามรูปแบบ
การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี  

1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลในรูปแบบของการบรรยาย ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้เพื่ออธิบายถึงภูมิหลงัของ
ประชากรศาสตร์ของตวัอย่าง เช่น การเรียนรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

1.1 ใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
อธิบายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) 

P                    =           f × 100 
                                         N 
เม่ือ             P                  แทน       ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์

F                  แทน        ความถีท่ีส ารวจได ้
N                  แทน        จ านวนความถีทั้งหมดหรือจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย 
ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
แตกต่างจากค่ากลางมากนอ้ยเพียงใด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งไปยงัขอ้มูลประชากร โดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่  

2.1 สถิติวเิคราะห์ (Chi Square) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั เพื่อ
ใช้ทดสอบสมมติฐานระหว่างช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2553) 

2.2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) โดยใชว้ิธี Stepwise  
Method เป็นการผสมผสานระหวา่ง Backward method และ forward โดยพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมี
สัมพนัธ์ตวัแปรตามมากท่ีสุดเขา้มาในสมการเพื่อน าตวัแปรมาใชว้ิเคราะห์สมมติฐาน เปรียบเทียบ
อิทธิพลของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามหน่ึงตวั โดยในงานวิจยังานน้ีตวัแปรตน้ เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามหน่ึงตวั โดยในงานวิจยังาน
น้ีตวัแปรตน้ไดแ้ก่ 1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่
สมรส 2) ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โดยยื่นแบบผ่านช่องทางออนไลน์กบัยื่น
แบบโดยตรงกบัสรรพากรเขตพื้นท่ี 3) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา (อรสา จรูญธรรม, 2555) ตามรูปภาพท่ี 3.1 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
ภาพที ่3.1 การแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัตามหน่ึงตวักบัตวัแปรตน้หลายตวั 
 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y 
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3.7 กรอบแนวความคิดงานวจัิย  
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ตวัแปรคือ  

3.7.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
3.7.1.1  การเรียนรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
3.7.1.2  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดแ้ก่ มีบุตร มีประกนั

ชีวติ ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น มีบิดามารดาท่ีอายุเกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสไม่มีรายได ้เล้ียงดูผูพ้ิการ
ท่ีไม่มีรายได ้การศึกษาบุตร 

3.7.1.3  ช่องทางในการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี คือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผา่นช่องทางออนไลน์ หรือการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีผา่นกรมสรรพากรเขตพื้นท่ีโดยตรง 

3.7.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่
สมรส 
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กรอบแนวความคิด 
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีกรอบแนวคิดดงัน้ี  

      ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 

         
                        
 
 
 
 
 
ห 
  
 
 
 
0 
 

การเรียนรู้และความเขา้ใจ

เร่ืองการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส

และการเสียภาษีเงินได ้  

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจแยกยื่นหรือยืน่รวมภาษี

เงินได้ของคู่สมรส 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสียภาษี  

 มีบุตร  
 การศึกษาบุตร  
 ดอกเบ้ียบา้น 
 มีประกนัชีวติ  
 คู่สมรสมิไดมี้เงินได ้ 

 

    

ช่องทางในการยืน่แบบแสดงรายการ
เสียภาษี   

-  ยืน่แบบแสดงภาษีผา่น
ระบบออนไลน์ 

- ยืน่แบบแสดงภาษีโดยตรงท่ี
สรรพากรพื้นท่ี 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาเร่ืองการเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มของคู่สมรส โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บ
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดจากพนกังานเอกชน ในเขตลุมพินี  และไดรั้บแบบสอบถามคืนมา
ทั้งส้ิน 390 ฉบบั คิดเป็นอตัราตอบกลบั ร้อยละ 97.5 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
สัญลกัษณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูล ดงัน้ี  

P   แทน  ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต ์
f   แทน  ความถ่ีของคะแนน 
n   แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  แทน   ค่าคะแนนเฉล่ีย 
S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
R   แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
Sig.        แทน   ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน  
Β          แทน      แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
Df           แทน     ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Squares)  
T             แทน     ค่าท่ีใชพ้ิจารณา T – Distribution  
R             แทน    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
H0           แทน    สมมติฐานหลกั (Null hypothesis)  
H1           แทน     สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 

   Std. Errror         แทน    ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย  
**            แทน    ระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   *           แทน    ระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของคู่สมรสท่ีตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความรู้และความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ 
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 
ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส  
ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 การเรียนรู้และความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสท่ี
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ มีบุตร มีประกนัชีวิต ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น มีบิดา
มารดาท่ีอายุเกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสไม่มีรายได ้เล้ียงดูผูพ้ิการท่ีไม่มีรายได ้การศึกษาบุตร 
ฯลฯ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่
สมรสท่ีแตกต่างกนัสมมติฐานที่ 3 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผา่นช่องทางออนไลน์กบัการ
ยืน่แบบแสดงรายการโดยตรงท่ีกรมสรรพากรเขตพื้นท่ีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่น
หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสท่ีแตกต่างกนั 

 
4.1 ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

4.1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของคู่สมรสท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ช่องทางในการยื่นแบบเสียภาษี และลักษณะในการยื่นแบบเสียภาษี โดยน าเสนอใน
รูปแบบของจ านวน และร้อยละ ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.1  แสดงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของคู่สมรส 
ท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตลุมพินี โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี ช่องทางในการยืน่ 
แบบแสดงรายการเสียภาษี  

 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน (คน)  ร้อยละ  

1. เพศ  
     ชาย 156 40 

   หญิง  234 60 

รวม 390 100 

2. อายุ 
     ต ่ากวา่ 30 ปี 43 11 

   30-39 ปี 195 50 

   40-49 ปี 109 28 

   ตั้งแต่ 50 ปี ข้ึนไป 43 11 

รวม 390 100 

3. ระดับการศึกษา 
      ต ่ากวา่ปริญญาตรี  7 1.8 

    ปริญญาตรี 270 69.2 

    สูงกวา่ปริญญาตรี  113 29 

รวม 390 100 

4. เงินเดือน  
     ต ่ากวา่ 10,000 บาท   3 0.8 

   10,000 – 25,000 บาท   100 25.6 

   25,000 -  40,000 บาท  123 31.5 

   40,000 บาทข้ึนไป  164 42.1 

รวม 390 100 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน (คน)  ร้อยละ  

5. ประสบการณ์ในการยื่นแบบเสียภาษี   

    เคย   388 99.5 

   ไม่เคย 2 0.5 
รวม 390 100 

6.ช่องทางในการยืน่แบบเสียภาษี 
      ยืน่ผา่นระบบออนไลน์  217 55.6 

   ยืน่โดยตรงท่ีสรรพากรเขตพื้นท่ี 173 44.4 

รวม 390 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบ

แบบสอบถามจ านวน 390 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี  
1) เพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อย

ละ 60 และส่วนนอ้ยเป็นเพศชาย จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40  
2) อายุ พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 30-39ปี จ านวน 195 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีอายุระหวา่ง 40-49 ปีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28 อายุต  ่ากวา่ 30
ปี จ านวน 43คน คิดเป็นร้อยละ 11 และนอ้ยสุด คือ อายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
11 ตามล าดบั 

3) ระดบัการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 270 คนคิดเป็นร้อยละ 69.2 และ รองลงมา ไดแ้ก่ การศึกษาระดบัปริญญาโท มีจ านวน 113 
คนคิดเป็นร้อยละ 29 และการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.8 ตามล าดบั 

4) รายได ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เงินเดือนมากกว่า 40,000 บาทจ านวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมาเงินเดือน 25,000 - 40,000 บาทจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.5 เงินเดือน 10,000 – 25,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และนอ้ยท่ีสุดคือต ่ากวา่ 
10,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
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5) ประสบการณ์ในการยื่นภาษี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีจ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 และไม่เคยยื่นแบบเสียภาษี จ  านวน 2 คนคิด
เป็นร้อยละ 0.5  

6) ช่องทางในการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยื่น
แบบเสียภาษีผา่นระบบออนไลน์ จ านวน 217 คนคิดเป็นร้อยละ 55.6 และยื่นแบบเสียภาษีโดยตรง
กบัสรรพากรเขตพื้นท่ี จ  านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4  
 
ตารางที ่4.2  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของจ านวนผูต้อบแบบ 

สอบถามโดยจ าแนกตามลกัษณะของการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาโดยจ าแนกเป็น แยกยื่นแสดงรายการเสียภาษีเงินไดก้บัคู่สมรส กบั ยื่นรวม
แบบแสดงรายการเสียภาษีกบัคู่สมรส  

 

การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี  จ านวน (คน)  ร้อยละ  

     แยกยืน่แบบแสดงรายการกบัคู่สมรส 223 57.2 
     ยืน่รวมแบบแสดงรายการกบัคู่สมรส 167 42.8 

รวม  390 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แยกยื่นแบบแสดงรายการกบัคู่

สมรสเป็นจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 และยื่นรวมแบบแสดงรายการกบัคู่สมรสจ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  

 
4.2 ผลการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Test) ของแบบสอบถาม 

ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบักบัคู่สมรสท่ีเป็นพนักงาน
เอกชน ในเขตลุมพินี จ  านวน 390 คน เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่า
ความเช่ือมัน่ วิธีสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีเกณฑ์ตดัสิน
วา่ถา้ค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ระดบัมากกวา่ 0.7 (สรายทุธ กนัหลง, 2555) ถือวา่แบบสอบถามนั้นมีความ
น่าเช่ือถือ แบบสอบถามของการวจิยัในคร้ังน้ี ไดค้่าความน่าเช่ือถือได ้ดงัตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.3  ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิ 
ประโยชน์ทางดา้นภาษีบุคคลธรรมดาของคู่สมรส  
 

ค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส 

 ค่าความ 
เช่ือมั่น 

1.ผูมี้เงินไดส้ามารถยืน่แบบแสดงรายการรวมกบัคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดไ้ด ้ = 0.929 

2. ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้
30,000 บาท น ามา  หกัลดหยอ่นรวมกบัของตนเองรวมเป็น 60,000 บาท 

= 0.930 

3.ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรสท่ีไม่มี
เงินไดร้วมกบัของตนเอง ไม่เกิน 200,000 บาท 

= 0.927 

4.ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาท
ส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผู ้
มีเงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวม
เป็น 120,000 บาท 

= 0.926 

5.ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูบิดาหรือมารดาของคู่
สมรสท่ีไม่มีเงินได ้อีกท่านละ 30,000 บาท 

= 0.930 

6.คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวด
รายได ้

= 0.932 

7.คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้
= 0.928 

8.คู่สมรสมีสิทธ์ิต่างฝ่ายต่างหกัค่าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บศึกษา 17,000 บาท 
= 0.930 

9.คู่สมรสมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นหลงัแรกไดค้นละคร่ึงนึง หรือ
รวมกนั ไม่เกิน100,000 บาท ในกรณีกูร่้วม 

= 0.932 

10.ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น(มีสัญญากูค้นละฉบบั) ใหต่้างฝ่าย
ต่างใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นดอกเบ้ียบา้นคนละไม่เกิน 100,000 บาท 

= 0.927 

11.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรส 
30,000 บาท และน ามารวมกบัของตนเองเป็น 60,000 บาท 

= 0.928 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)  
 

ค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส 

 ค่าความ 
เช่ือมั่น 

12.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชค้่าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บการศึกษาของตนรวมกบัคู่
สมรส รวมเป็น 34,000 บาท 

= 0.926 

13.ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น (มีสัญญากูค้นละฉบบั) คู่สมรสท่ียืน่
แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นของตนรวมกบัคู่สมรส  เป็น
จ านวน  200,000 บาท 

= 0.924 

14.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชห้กัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูบิดามารดาของคู่
สมรสรวมกบัของตนเองไดไ้ม่เกิน 200,000 บาท 

= 0.926 

15.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรส 
รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท 

= 0.925 

16.กรณีต่างฝ่ายต่างอุปการะเล้ียงดูผูพ้ิการ ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่น
ในการเล้ียงดูผูพ้ิการของตนเองรวมกบัของคู่สมรส ไดไ้ม่เกิน 120,000 บาท 

= 0.928 

17.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรส
ตามท่ีจ่ายจริง 

= 0.926 

18.กรณีต่างฝ่ายต่างมีค่าลดหยอ่นเงินบริจาค ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นเงินบริจาคของคู่สมรส 

= 0.926 

19.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสได้
ตามท่ีจ่ายจริง 

= 0.926 

   
 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส พบว่ามีค่าอยู่ระหวา่ง 0.926-0.932 
ซ่ึงถือวา่ขอ้ค าถามน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความน่าเช่ือถือ 
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ตารางที ่4.4  ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัประเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีบุคคลธรรมดาของคู่สมรสท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

 
ข้อค าถามเกีย่วกบัระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนบุคคลทางภาษีทีส่่งผลต่อการ
ตัดสินใจการแยกยื่นหรือยืน่รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  

 ค่าความ 
เช่ือมั่น 

1. ค่าลดหยอ่นบุตร = 0.934 
2. ค่าลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นหลงัแรก = 0.925 
3. ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา = 0.918 
4. ค่าลดหยอ่นเงินบริจาค = 0.918 
5. ค่าลดหยอ่นส่วนตวั ของคู่สมรส คนละ 30,000 บาท = 0.919 
6. ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) = 0.920 
7. ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) = 0.917 
8. ค่าลดหยอ่นในการมีค่าเบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดา = 0.917 
9. ค่าลดหยอ่นในการมีค่าเบ้ียประกนัชีวติของตวัเอง   = 0.923 
10. ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ = 0.933 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเร่ือง
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.917-0.933 ซ่ึงถือ
วา่ขอ้ค าถามน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความน่าเช่ือถือ 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความรู้และความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ 
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส โดยจ าแนกตามกรณีของการมีเงินไดแ้ละการ
ยื่นแบบแสดงรายการได้แก่ กรณีมีเงินได้ฝ่ายเดียวในกรณีจะมีผูย้ื่นรายการเพียงฝ่ายเดียวคือผูมี้
รายได ้กรณีท่ีต่างฝ่ายต่างมีเงินไดแ้ต่แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้และอยา่งสุดทา้ยคือกรณี
ต่างฝ่ายต่างมีเงินไดแ้ละยืน่รวมแบบแสดงรายการเสียภาษี 
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จากการศึกษาในส่วนน้ีจะท าให้ทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประเมินความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลของคู่สมรส โดยขอ้มูลส่วนน้ีจะแสดงเป็นค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคู่สมรสท่ีตอบแบบสอบถามโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

ระดบัความถ่ี ช่วงคะแนน ความถ่ี 

5 4.21 - 5.00 รู้และเขา้ใจสามารถน ามาใชไ้ด ้                

4 3.41 - 4.20 รู้และก าลงัศึกษาอยู ่                                 

3 2.61 - 3.40 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม                       

2 1.81 - 2.60 เคยไดย้นิแต่ไม่สนใจท่ีศึกษเพิ่ม                  

1 1.00 - 1.80 ไม่เคยทราบมาก่อน       
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ตารางที ่4.5 แสดงค่าเฉล่ียของคู่สมรสท่ีตอบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  
 

 ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 
X  S.D. แปลผล 

1.ผูมี้เงินไดส้ามารถยืน่แบบแสดงรายการรวมกบัคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดไ้ด ้ 3.28 0.951 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 
2.ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้30,000 บาท น ามา    หกัลดหยอ่น
รวมกบัของตนเองรวมเป็น 60,000 บาท 

3.34 0.895 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

3.ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดร้วมกบัของตนเอง ไม่เกิน 
200,000 บาท 

3.23 0.910 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

4.ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มี
เงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 
บาทรวมเป็น 120,000 บาท 

3.27 1.010 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

5.ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูบิดาหรือมารดาของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้อีกท่านละ 
30,000 บาท 

3.38 1.006 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

6.คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้ 3.42 0.824 รู้และก าลงัศึกษาอยู ่
7.คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้ 3.13 0.960 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 
8.คู่สมรสมีสิทธ์ิต่างฝ่ายต่างหกัค่าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บศึกษา 17,000 บาท 

3.36 0.999 
รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ)  
 

 ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส X  S.D. แปลผล 

9.คู่สมรสมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นหลงัแรกไดค้นละคร่ึงนึง หรือรวมกนั ไม่เกิน100,000 บาท 
ในกรณีกูร่้วม 

3.45 1.012 รู้และก าลงัศึกษาอยู ่

10.ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น(มีสัญญากูค้นละฉบบั) ใหต่้างฝ่ายต่างใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นดอกเบ้ีย
บา้นคนละไม่เกิน 100,000 บาท 

3.36 0.964 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

11.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรส 30,000 บาท และน ามารวมกบัของ
ตนเองเป็น 60,000 บาท 3.02 0.930 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

12.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชค้่าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บการศึกษาของตนรวมกบัคู่สมรส รวมเป็น 34,000 บาท 3.02 0.973 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

13.ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น (มีสัญญากูค้นละฉบบั) คู่สมรสท่ียืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิ
ลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นของตนรวมกบัคู่สมรส  เป็นจ านวน  200,000 บาท 
 

3.08 0.946 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

14.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชค้่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูบิดามารดาของตนเอง และบิดามารดาของคู่สมรส ได ้
ท่านละ 30,000 บาทไดไ้ม่เกิน 120,000 บาท 
 

3.14 0.94 

รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ)  
 

 ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส X  S.D. แปลผล 

15.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 
200,000 บาท 

3.21 0.966 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

16.กรณีต่างฝ่ายต่างอุปการะเล้ียงดูผูพ้ิการ ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูผูพ้ิการของ
ตนเองรวมกบัของคู่สมรส ไดไ้ม่เกิน 120,000 บาท 

3.17 1.035 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

17.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริง 3.32 0.960 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

18.กรณีต่างฝ่ายต่างมีค่าลดหยอ่นเงินบริจาค ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินบริจาคของคู่สมรส 3.30 0.985 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

19.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง 3.28 0.962 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม 

รวม  3.25 0.624 รู้และคิดว่าจะศึกษาเพิม่เติม                       
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จากตารางท่ี 4.5 ผลวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคู่สมรส แสดงค่าเฉล่ีย พบวา่คู่สมรสท่ีเป็นพนกังานเอกชน ในเขตลุมพินี โดยรวมอยู่
ในระดบัมีความรู้และคิดจะศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 เม่ือ
พิจารณาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นรายขอ้ ปรากฏวา่ มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 3.02-3.45 เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละกรณี ดงัน้ี  

 
ตารางที ่4.6  แสดงค่าเฉล่ียของคู่สมรสท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ 

ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส กรณีมีรายไดฝ่้ายเดียว  
          (N: 390) 

 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

 

X  S.D. 

 
แปลผล  

กรณีมรีายได้ฝ่ายเดยีว    
1. ผูมี้เงินไดส้ามารถยืน่แบบแสดงรายการรวมกบัคู่สมรสท่ีไม่
มีเงินไดไ้ด ้ 3.42 0.825 รู้และก าลงัศึกษาอยู ่

2. ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัคา่ลดหยอ่นส่วนตวัของคู่
สมรสท่ีไม่มีเงินได ้30,000 บาท น ามา    หกัลดหยอ่นรวมกบั
ของตนเองรวมเป็น 60,000 บาท 

3.13 0.961 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม 

3. ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัคา่ลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติ
ของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดร้วมกบัของตนเอง ไม่เกิน 200,000 
บาท 

3.36 0.999 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม 

4. ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพิ้การสามารถลดหยอ่นภาษีได ้
60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียง
ดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นของคู่สมรสเพ่ิมอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 
บาท 

3.45 1.012 
 
รู้และก าลงัศึกษาอยู ่
 

5. ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัคา่ลดหยอ่นในการเล้ียงดูบิดา
หรือมารดาของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้อีกท่านละ 30,000 บาท 

3.36 0.964 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม 

รวมกรณีมเีงนิได้ฝ่ายเดยีว 3.30 0.713 รู้และคดิว่าจะศึกษาเพิม่เตมิ 
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จากตารางท่ี 4.6 ผลวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคู่สมรส ในกรณีมีเงินไดฝ่้ายเดียว แสดงค่าเฉล่ีย พบว่าคู่สมรสท่ีเป็นพนกังานเอกชน 
ในเขตลุมพินีกรุงเทพฯ โดยรวมอยู่ในระดบัมีความรู้และคิดจะศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เหล่าน้ีเพิ่มเติม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คู่สมรมีความรู้และความเขา้ใจ
เร่ืองผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่
สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่
สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท อยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้และก าลงัศึกษาเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์น้ีอยู่และคู่สมรสก็มีความรู้และความเข้าใจเร่ืองผูมี้เงินได้นั้นสามารถยื่นแบบแสดง
รายการรวมกบัคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดไ้ด ้ ซ่ึงทั้งสองเร่ืองน้ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้และความ
เขา้ใจและก าลงัศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์เร่ืองน้ีอยู่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และ 3.45 ตามล าดบั ส่วน
ในเร่ืองอ่ืนๆอยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้และก าลงัคิดวา่จะศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์นั้นๆเพิ่มเติม ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.12-3.36 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉล่ียของคู่สมรสท่ีตอบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ 

ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ตามกรณีท่ีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
แต่แยกยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี    

      (N: 390) 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

กรณต่ีางฝ่ายต่างมีเงินได้ และแยกยืน่แบบแสดง
รายการภาษี 

X  S.D. แปลผล 
คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้

3.42 0.824 
รู้และก าลงัศึกษาอยู ่                                 

คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษี
รวมกนับางส่วนได ้

3.13 0.960 

รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม                       
คู่สมรสมีสิทธ์ิต่างฝ่ายต่างหกัค่าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บศึกษา 
17,000 บาท 

3.36 0.999 

รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม                       
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ตารางที ่4.7 (ต่อ)  
 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

กรณต่ีางฝ่ายต่างมีเงินได้ และแยกยืน่แบบแสดง
รายการภาษี 

X  S.D. แปลผล 
คู่สมรสมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นหลงัแรกได้
คนละคร่ึงนึง หรือรวมกนั ไม่เกิน100,000 บาท ในกรณีกู้
ร่วม 

3.45 1.012 

รู้และก าลงัศึกษาอยู ่                                 
ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น(มีสญัญากูค้นละ
ฉบบั) ใหต้่างฝ่ายต่างใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นดอกเบ้ียบา้นคนละ
ไม่เกิน 100,000 บาท 

3.36 0.964 

รู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม                       
รวมกรณีต่างฝ่ายต่างมรีายได้  3.35 0.656 รู้และคิดว่าจะศึกษาเพิม่เติม                       

 
จากตางรางท่ี 4.7 ผลวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินไดแ้ละแยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกบัคู่
สมรส แสดงค่าเฉล่ีย พบว่าคู่สมรสท่ีเป็นพนกังานเอกชน ในเขตลุมพินีกรุงเทพฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมีความรู้และคิดจะศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหล่าน้ีเพิ่มเติม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ คู่สมรสมีความรู้และความเขา้ใจเร่ือง คู่สมรสมีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายไดแ้ละ คู่สมรสมีสิทธิหกัค่าลดหย่อนดอกเบ้ียเงินกู้
บา้นหลงัแรกไดค้นละคร่ึงหน่ึง หรือรวมกนั ไม่เกิน100,000 บาท ในกรณีกูร่้วม อยู่ในระดบัท่ีมี
ความรู้และก าลงัศึกษาเร่ืองน้ีอยู ่ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และ 3.45 ตามล าดบั ส่วนความรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ
อยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม ความรู้ในเร่ืองอ่ืนๆนั้นอยูใ่นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.12-
3.36 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉล่ียของคู่สมรสท่ีตอบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ 
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ตามกรณีท่ีต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้
แต่ยืน่รวมแบบแสดงรายการเสียภาษี 

 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
กรณีต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ และยืน่รวมแบบแสดงรายการ
เสียภาษี  X   S.D.  แปลผล  
1.ผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธิหกัค่าลดหยอ่น
ส่วนตวัของคู่สมรส 30,000 บาท และน ามารวมกบั
ของตนเองเป็น 60,000 บาท 

3.02 0.930 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม 

2. ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชค่้าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บ
การศึกษาของตนรวมกบัคู่สมรส รวมเป็น 34,000 
บาท 

3.02 0.973 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       

3. ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น (มีสญัญากู้
คนละฉบบั) คู่สมรสท่ียื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้
สิทธ์ิลดหย่อนดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นของตนรวมกบัคู่
สมรส  เป็นจ านวน  200,000 บาท 

3.08 0.946 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       

4. ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชค่้าลดหยอ่นในการเล้ียง
ดูบิดามารดาของตนเอง และบิดามารดาของคู่สมรส 
ได ้ท่านละ 30,000 บาทไดไ้ม่เกิน 120,000 บาท 

3.14 0.942 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       

5. ผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่น
เบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่
เกิน 200,000 บาท 

3.21 0.966 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       

6. กรณีต่างฝ่ายต่างอุปการะเล้ียงดูผูพิ้การ ผูย้ื่นแบบ
เสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูผูพิ้การ
ของตนเองรวมกบัของคู่สมรส ไดไ้ม่เกิน 120,000 
บาท 

3.17 1.035 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       

7. ผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหย่อนเงิน
ประกนัสงัคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริง 

3.32 0.960 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       

8. ต่างฝ่ายต่างมีค่าลดหยอ่นเงินบริจาค ผูย้ื่นแบบเสีย
ภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินบริจาคของคู่สมรส 

3.30 0.985 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

กรณีต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ และยืน่รวมแบบแสดงรายการ
เสียภาษี  X   S.D.  แปลผล  
9. ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง 3.28 0.962 รู้และคิดวา่จะศึกษาเพ่ิมเติม                       

รวมกรณีรวมยืน่แบบแสดงรายการ 3.17 0.769 รู้และคิดว่าจะศึกษาเพิม่เตมิ 

 
จากตางรางท่ี 4.8 ผลวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้รวมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกบัคู่
สมรส แสดงค่าเฉล่ีย พบว่าคู่สมรสท่ีเป็นพนกังานเอกชน ในเขตลุมพินีกรุงเทพฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมีความรู้และคิดจะศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหล่าน้ีเพิ่มเติม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.02-3.32 ตามล าดบั ซ่ึงแปลผลไดว้า่คู่สมรสท่ีรวมยื่นแบบ
แสดงรายการอยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้และคิดวา่จะศึกษาเพิ่มเติม  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส 

การศึกษาเร่ืองการเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่น
หรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของคู่สมรส ก่อนท่ีจะน าตวัแปรไปใช้ใน ผูว้ิจยัได้ท าการ
ตรวจสอบถามเช่ือมัน่ของขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยวิธี Reliability Statistics เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่และ
เพื่อวดัความเหมาะสมของปัจจยั ก่อนน าไปวเิคราะห์  
 
ตารางที ่4.9 ค่าความน่าเช่ือถือของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีในแบบสอบถาม  
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

0.943 0.945 11 
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จากตารางท่ี 4.9 ผลจากการวเิคราะห์พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ มีค่า Cronbach’s Alpha 
เท่ากบั 0.943 นนันลัล่ีมองแบบทดสอบทัว่ไปใชใ้นการท าวจิยั ควรมีความเช่ือมัน่ .80 (Nunnally. 
1967: 226) ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามในขอ้ค าถามเก่ียวกบักบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสีย
ภาษีท่ีส่งผลต่อการคดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยูใ่นเกณฑท่ี์มี
ความค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้ 
 
4.3  ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมติฐาน  

ส าหรับสถิติท่ีใชว้เิคราะห์สมมติฐานนั้นใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) และ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรและน าผล
การทดสอบดงักล่าวมาทดสอบสมมุติฐานงานวิจยั  การวิเคราะห์สมการถดถอยคร้ังน้ีใช้วิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรม SPSS ดว้ยวธีิ Linear regression ซ่ึงเป็นวิธีการทดสอบความสัมพนัธ์แบบท่ีมีตวัแปร
อิสระมากกวา่หน่ึงตวัแปรเมตริกส่วนตวัตน้มีตั้งแต่หน่ึงตวัข้ึนไป โดยใชต้วัแบบการถดถอยคือ 

 
 

 
 

หลงัจากไดส้ร้างสมการเรียบร้อยทางผูว้ิจยัก็จะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
SPSS ดว้ยวธีิ Liner Regression เพื่อทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปน้ี  
 4.3.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1.1  สมมติฐานท่ี 1 การเรียนรู้และความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส
ท่ีแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Liner Regression 
Annalysis) โดยใชว้ิธี Stepwies เพื่อใชว้ิเคราะห์สมมติฐาน (อรสา จรูญธรรม,2555) เพื่อใชท้ดสอบ
สมติฐาน จะปฏิเสธหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
มีค่านอ้ยกวา่ Sig.< 0.05 
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H0 : คู่สมรสท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดต่้างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่แตกต่างกนั 

H1 : คู่สมรสท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดต่้างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 
สมการเป็นดงัน้ี คือ  
 

H0 :  βi = 0 
H1 :  βi  0 

  
ส าหรับการวิเคราะห์ตวัแปรดว้ยสถิติ Variables Entered จากตวัแปรทั้งหมด19 ตวัแปร 

ตามตารางท่ี 4.10 เร่ืองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ  
 
ตารางที ่4.10  แสดงตวัแปรเร่ืองความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 
1.ผูมี้เงินไดส้ามารถยืน่แบบแสดงรายการรวมกบัคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดไ้ด ้
2. ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้30,000 บาท น ามา  
หกัลดหยอ่นรวมกบัของตนเองรวมเป็น 60,000 บาท 
3.ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดร้วมกบัของ
ตนเอง ไม่เกิน 200,000 บาท 
4.ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่
สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่น
ของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท 
5.ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูบิดาหรือมารดาของคู่สมรสท่ีไม่มีเงิน
ได ้อีกท่านละ 30,000 บาท 
6.คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้
7.คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้
8.คู่สมรสมีสิทธ์ิต่างฝ่ายต่างหกัค่าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บศึกษา 17,000 บาท 
9.คู่สมรสมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นหลงัแรกไดค้นละคร่ึงนึง หรือรวมกนั ไม่เกิน100,000 
บาท ในกรณีกูร่้วม 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 

10.ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น(มีสัญญากูค้นละฉบบั) ใหต่้างฝ่ายต่างใชสิ้ทธ์ิ
ลดหยอ่นดอกเบ้ียบา้นคนละไม่เกิน 100,000 บาท 

11.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรส 30,000 บาท และน ามา
รวมกบัของตนเองเป็น 60,000 บาท 

12.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชค้่าลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บการศึกษาของตนรวมกบัคู่สมรส รวมเป็น 34,000 
บาท 
13.ในกรณีต่างฝ่ายต่างมีดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น (มีสัญญากูค้นละฉบบั) คู่สมรสท่ียืน่แบบเสียภาษีสามารถ
ใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นของตนรวมกบัคู่สมรส  เป็นจ านวน  200,000 บาท 

14.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิใชห้กัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูบิดามารดาของคู่สมรสรวมกบัของ
ตนเองไดไ้ม่เกิน 200,000 บาท 

15.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้
ไม่เกิน 200,000 บาท 

16.กรณีต่างฝ่ายต่างอุปการะเล้ียงดูผูพ้ิการ ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูผูพ้ิการ
ของตนเองรวมกบัของคู่สมรส ไดไ้ม่เกิน 120,000 บาท 

17.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริง 

18.กรณีต่างฝ่ายต่างมีค่าลดหยอ่นเงินบริจาค ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินบริจาคของคู่
สมรส 
19.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผูว้จิยัน าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์หาค่า Variables เพื่อน ามาหาค่าตวั

แปรดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสเพื่อน ามา
พยากรณ์ตวัแปรดา้นการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 
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ตารางที ่4.11 แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการหาค่า Variables Entered  
 

Variables Entered/Removeda 

Model ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจ Significant 
1 คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได้

ทั้งหมดทุกหมวดรายได ้ <= .050 

2 ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
คู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง <= .050 

3 ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 
บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผู ้
พิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรส
เพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท 

<= .050 

4 คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนั
บางส่วนได ้ <= .050 

5 ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่
สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท <= .050 

6 ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่
สมรสตามท่ีจ่ายจริง <= .050 

 
หมายเหตุ.  a :dependent Valiable : การตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ  

คู่สมรส 
  

จากตารางท่ี 4.11 จะพบว่าตวัแปรด้านความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทั้ง 19 ตวัท่ีสามารถน ามาพยากรณ์การตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม
ภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดาของคู่สมรส โดยระบบท าการคดักรองออกมาไดท้ั้งหมด หกตวัแปรท่ีมีค่า 
Sig. <0.05 ได้แก่ความรู้เร่ือง คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
ทั้งหมดทุกหมวดรายได ้ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหักค่าลดหย่อนเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่
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สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหย่อนภาษีได ้ 60,000 บาท
ส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใช้
สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท คู่สมรสสามารถเลือก
ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกันบางส่วนได้ ผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหักค่า
ลดหย่อนเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท และสุดทา้ย
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรส
ตามท่ีจ่ายจริง 

 

ตารางที ่4.12   แสดงค่า R แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ 
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดก้บัการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  
 

Model Summary 

Model 

  

R R 
2
 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1.คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้

.248a 0.061 0.059 0.481 

2.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

.343b 0.118 0.113 0.467 

3.ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพิ้การสามารถลดหยอ่น
ภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่
มีเงินไดแ้ตเ่ล้ียงดูอุปการะผูพิ้การอีก 1คน ผูมี้เงินได้
สามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพ่ิมอีก 
60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท 

.375c 0.141 0.134 0.461 

4.คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสีย
ภาษีรวมกนับางส่วนได ้

.394d 0.155 0.147 0.458 

5.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ีย
ประกนัชีวติของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 
200,000 บาท 

.406e 0.165 0.154 0.456 

6.ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นเงิน
ประกนัสงัคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริง 

.429f 0.184 0.172 0.451 
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จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์พบว่า Model ท่ี 6 มีค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(R) 

มากท่ีสุดเท่ากบั 0.429  อธิบายไดว้่า การตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรสมีความสัมพนัธ์กบั ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะ
แยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริงผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ
สามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผู ้
พิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใช้สิทธ์ิหักค่าลดหย่อนของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 
120,000 บาท คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้ผูย้ื่นแบบ
เสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหักค่าลดหย่อนเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 
200,000 บาท ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่าย
จริง และมีค่า สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ( R2) ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่ากบั 18.4% ส่วนท่ีเหลือจะมีผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืนๆ  

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของตวัแปรเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ซ่ีงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) ก็ต่อเม่ือค่า 
Sig. นอ้ยกวา่ 0.05  

 
ตารางที ่ 4.13  ผลลพัธ์ค่าความแปรปรวนของสมการถดถอย (ANOVA) ของตวัแปรดา้นความรู้ 

ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 

ตวัแปรด้านความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้

17.611 6 2.935 14.435 .000f 

2. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่น
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสได้
ตามท่ีจ่ายจริง 

17.611 6 2.935 14.435 .000f 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)  
 

ตวัแปรด้านความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพิ้การสามารถ
ลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง 
และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผู ้
พิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นของคู่สมรสเพ่ิมอีก 60,000 บาทรวม
เป็น 120,000 บาท 

17.611 6 2.935 14.435 .000f 

2. สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการ
และเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้

17.611 6 2.935 14.435 .000f 

3. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธิหกัค่า
ลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรส รวมกบั
ของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท 

17.611 6 2.935 14.435 .000f 

4. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธิหกั
ลดหยอ่นเงินประกนัสงัคมของคูส่มรสตามท่ี
จ่ายจริง 

17.611 6 2.935 14.435 .000f 

 
จากตารางท่ี 4.13 ผลวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของสมการถดถอย (ANOVA) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานค่าสัมประสิทธ์ิถอดถอยของตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจในแต่ละตวัระดบั
นยัส าคญั(α) = 0 หรือไม่ จากการทดสอบ ท าให้ทราบวา่ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเร่ือง ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหักค่าลดหย่อนเงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสได้ตามท่ีจ่ายจริงมีผลต่อ ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหักค่าลดหย่อน
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถ
ลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 
1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใช้สิทธ์ิหักค่าลดหย่อนของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 
บาท คู่สมรสสามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้ผูย้ื่นแบบเสียภาษี
สามารถใช้สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 
บาท และเร่ืองผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่าย
จริง ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแปรพยากรณ์เขา้สมการเพื่อพยากรณ์เร่ืองการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือ
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ยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.<0.05) ซ่ึงแสดงวา่สมา
การถดถอยท่ีสร้างข้ึนสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ได ้
 

ตารางที ่4.14   ผลลพัธ์การวเิคราะห์การถดถอย (Coefficients) เพื่อแสดงค่าตวัแปรดา้นความรู้ความ 
เขา้ใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคล 
ธรรมดาของคู่สมรส  
 

Coefficientsa 

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงินได้บุคลธรรมดา B 

Std. 
Error Beta t Sig. 

1. คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้

0.21 0.029 0.349 7.178 0.000 

2. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่น
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ี
จ่ายจริง 

-0.198 0.037 -0.385 -5.333 0.000 

3. ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถ
ลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง 
และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผู ้
พิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวม
เป็น 120,000 บาท 

0.143 0.031 0.291 4.587 0.000 

4. คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการ
และเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้

-0.085 0.03 -0.164 -2.827 0.005 

5. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรส รวมกบั
ของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท 

-0.112 0.035 -0.219 -3.2 0.001 

6. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกั
ลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ี
จ่ายจริง 

0.122 0.04 0.236 3.027 0.003 
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จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากท่ีสุดคือความรู้ในเร่ือง คู่
สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้เน่ืองจากมีค่า 
Beta (β) มากท่ีสุด เท่ากบั 0.349 และอยา่งมีนยัส าคญั (Sig.<0.05) ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ในหัวขอ้เร่ือง คู่สมรสมีสิทธ์ิท่ีจะแยกยื่นหรือยื่นรวม
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดทุ้กหมดทุกหมวดรายไดส่้งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่น
หรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  และรองลงมาคือความรู้เร่ืองผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดู
อุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่
เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใช้สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 
บาทรวมเป็น 120,000 บาท ซ่ึงมีค่า β เท่ากบั 0.291 อยา่งมีนยัส าคญั Sig. เท่ากบั 0.000 ทางผูว้ิจยั
ไดท้  าการแจกแจงการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้น ดงัน้ี  

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสกบัความรู้เร่ืองคู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาได้ทั้งหมดทุกหมวดรายได้ โดยจากการวิเคราะห์พบว่า มีค่า β เท่ากบั 0.349 อย่างมี
นยัส าคญั Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงแสดงวา่ความรู้เร่ืองคู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยื่นรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสกบัความรู้เร่ืองผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่น
ภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้
เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท พบวา่
มีค่า β เท่ากบั -0.385 อยา่งมีนยัส าคญั Sig. เท่ากบั 0.000 จึงพิจารณาไดว้า่ความรู้เร่ืองผูมี้เงินไดท่ี้
เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงิน
ไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใช้สิทธ์ิหักค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก  
60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาทมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่กบัความรู้เร่ืองคู่สมรสสามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
รวมกนับางส่วนได ้มีค่า β เท่ากบั -0.164อย่างมีนยัส าคญั Sig. เท่ากบั 0.005 จึงพิจารณาไดว้่า

DPU



72 

ความรู้เร่ืองคู่สมรสสามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกันบางส่วนได้นั้ นมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสกบัความรู้เร่ืองผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ีย
ประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท การวิเคราะห์พบวา่มีค่าค่า β 
เท่ากับ -0.219 อย่างมีนัยส าคญั Sig. เท่ากบั 0.001 พิจารณาได้ว่า ความรู้เร่ืองผูย้ื่นแบบเสียภาษี
สามารถใช้สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 
บาทมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่
สมรส  

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสกบัความรู้เร่ืองผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหกัลดหยอ่นเงิน
ประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริง ผลวิเคราะห์พบวา่ มีค่า β เท่ากบั 0.236 อยา่งมีนยัส าคญั 
Sig. เท่ากบั 0.003 พิจารณาไดว้่าความรู้เร่ืองผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหักลดหย่อนเงิน
ประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส  
 
ตารางที ่4.15  สรุปผลการวเิคราะห์ตวัแปรเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

เงินได ้
 

ตัวแปร B 
Std. 

Error Beta t Sig. 

1. คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวดรายได ้

0.21 0.029 0.349 7.178 0.000 

2. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่น
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ี
จ่ายจริง 

-0.198 0.037 -0.385 -5.333 0.000 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ)  

ตัวแปร B 
Std. 

Error Beta t Sig. 

1. ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถ
ลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และ
ถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ
อีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวม
เป็น 120,000 บาท 

0.143 0.031 0.291 4.587 0.000 

2. คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการ
และเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้

-0.085 0.03 -0.164 -2.827 0.005 

3. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่า
ลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคู่สมรส รวมกบั
ของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท 

-0.112 0.035 -0.219 -3.2 0.001 

4. ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่น
เงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริง 

0.122 0.04 0.236 3.027 0.003 

R2=0.184 , F= 14.435,Sig of f= 0.000 

 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยของปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส โดยใช้วิธี 
Stepwise ในการคดัเลือกตวัแปร โดยพบวา่การตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบัความรู้เร่ืองคู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยื่นรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้ทั้ งหมดทุกหมวดรายได้ ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหักค่าลดหย่อนเงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษี
ได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงิน
ไดส้ามารถใช้สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท คู่สมรส
สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้ผูย้ื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้
สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท และผู ้
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ยื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่ายจริง จากการ
วิเคราะห์พบวา่ตวัแปรทุกตวัมีค่า Sig. <0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
สรุปไดว้า่ คู่สมรสท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือหรือยื่นรวมแตกต่างกนั และสามารถสร้างสมการการ
ถดถอยพหุเชิงเส้นไดด้งัน้ี  
Y1 = (0.349X1)+( -0.385X2)+( 0.291X3)+( -0.164X4)+( -0.219X5)+( 0.236X6) 
 
เม่ือ        Y1    = การตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

X1 = คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยื่นรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดท้ั้งหมดทุกหมวด
รายได ้
X2 = ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหักค่าลดหย่อนเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสได้
ตามท่ีจ่ายจริง 
X3 = ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหยอ่นภาษีได ้60,000 บาทส าหรับตวัเอง 
และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใช้สิทธ์ิหกั
ค่าลดหยอ่นของคู่สมรสเพิ่มอีก 60,000 บาทรวมเป็น 120,000 บาท 
X4 = คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนับางส่วนได ้
X5 = ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส รวมกบั
ของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท 
X6 = ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสังคมของคู่สมรสตามท่ีจ่าย
จริง 

4.3.1.3 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษี ไดแ้ก่ มีบุตร มี
ประกนัชีวติ ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น มีบิดามารดาท่ีอายุเกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสไม่มีรายได ้เล้ียงดู
ผูพ้ิการท่ีไม่มีรายได ้การศึกษาบุตร ฯลฯ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสท่ีแตกต่างกนั  

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Liner Regression 
analysis) โดยใช้วิธี Stapwies เพื่อทดสอบสมมติฐาน จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

H0 : คู่สมรสท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไม่แตกต่างกนั  
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H1 : คู่สมรสท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แตกต่างกนั 
โดย 

H0 :  βi = 0 
H1 :  βi  0 

ผลการวเิคราะห์แสดงดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.16  แสดง Model Summary ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล 

 ธรรมดา  
 

Model Summary  

ปัจจัยส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการเสียภาษี R R2 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1.ค่าลดหยอ่นบุตร  .378d 0.143 0.134 0.461 

2. ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF)  

.378d 0.143 0.134 0.461 

3.ลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ  .378d 0.143 0.134 0.461 
4.ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดา
มารดา  

.378d 0.143 0.134 0.461 

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ของตาราง Model summary พบวา่การตดัสินใจใน

การแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสมรสมีความสัมพนัธ์กนัปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งส้ิน 4 ปัจจยัดว้ยกนั จากทั้งหมด 10 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) การท่ีคู่
สมรสมีค่าลดหยอ่นบุตร 2) ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 3) ค่าลดหยอ่นใน
การเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ 4) ค่าลดหย่อนในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา ผลท่ีได้คือค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์( R ) =0.378  

ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = 0.143 แสดงค่าวา่ อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีไดแ้ก่ การท่ีคู่สมรสมีค่าลดหยอ่นบุตร ค่าลดหย่อนในการมี
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กองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ค่าลดหย่อนในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ ค่าลดหย่อนในการ
อุปการะเล้ียงดูบิดามารดา ท่ีมีต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคู่สมรสคิดเป็น 14% ส่วนท่ีเหลือจะเป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ 
 
ตารางที ่4.17 ผลลพัธ์ค่าความแปรปรวนของสมการถดถอย (ANOVA) ของตวัวดัค่าของปัจจยัส่วน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 

ANOVA 
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression 13.618 4 3.405 16.01 .000d 

Residual 81.871 385 0.213 

  Total 95.49 389 

   d.Predictors: (Constant) ค่าลดหยอ่นบุตร ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ 
(RMF)  ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ,ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดา
มารดา  
e. Dependent Variable: การตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

 
จากตารางท่ี 4.17 ผลจากการวิเคราะห์ค่า Model Summary ในตารางท่ี 4.16 จะแสดงค่า

ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเสียภาษีเงินได้ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลแก่การ
ตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ส่วนต่อมาค่าความ
แปรปรวนของสมการถดถอย (ANOVA) ของการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคู่สมรส ซ่ึงพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษ ทั้งส่ีตวัท่ี ตาราง
Model ไดท้  าการวเิคราะห์ออกมาใหน้ั้น ไดแ้ก่การท่ีคู่สมรสมีค่าลดหยอ่นบุตร ค่าลดหยอ่นในการมี
กองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ค่าลดหย่อนในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ ค่าลดหย่อนในการ
อุปการะเล้ียงดูบิดามารดา โดยพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ βk = 0หรือไม่ ซ่ึงตั้ งค่า
สมมติฐานไดด้งัน้ี  

H0 : β1= β2= … = βk = 0 
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H1 :  βi  0 
H0 : การตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสไม่มี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปร Xi ทั้ง ส่ีตวั 
H1 = มีตวัแปร Xi อย่างน้อยหน่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัการตดัสินใจใน

การแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส และมีระดบันยัส าคญั α < 0.05 
จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของสมการถดถอย (ANOVA) ในตารางท่ี 4.16 

แสดงค่า Sig. = 0.000 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 จึงสามารถสรุปไดว้า่ปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษี ทั้งส่ีปัจจยัดา้นไดแ้ก่ ค่าลดหย่อนบุตร ,ค่าลดหยอ่นในการมี
กองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)  ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ ค่าลดหยอ่นในการ
อุปการะเล้ียงดูบิดามารดา มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัการตดัสินตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส จ่ึงสามารถน าสมการถดถอยท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการวิเคราะห์
โดยสมการถดถอย (Coefficients) ได ้
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ตารางที ่4.18  ผลลพัธ์การวเิคราะห์การถดถอย (Coefficients) ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients   

B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 0.788 0.085 

 
9.289 .000 

ค่าลดหยอ่นบุตร  -0.11 0.025 -0.22 -4.433 .000 
2 (Constant) 0.507 0.099 

 
5.096 .000 

   
 

  
ค่าลดหยอ่นบุตร  -0.157 0.026 -0.313 -6.081 .000 
ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF)  

0.123 0.024 0.26 5.05 .000 

3 (Constant) 0.44 0.102 
 

4.298 .000 
ค่าลดหยอ่นบุตร  -0.164 0.026 -0.326 -6.344 .000 
ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF)  

0.095 0.027 0.2 3.549 .000 

ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดู
อุปการะผูพ้ิการ 

0.059 0.024 0.137 2.523 0.012 

4 (Constant) 0.454 0.101 
 

4.481 .000 
ค่าลดหยอ่นบุตร  -0.133 0.027 -0.264 -4.836 .000 
ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF)  

0.152 0.032 0.32 4.703 .000 

 

ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดู
อุปการะผูพ้ิการ 

0.077 0.024 0.177 3.198 0.001 

ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียง
ดูบิดามารดา  

-0.114 0.037 -0.228 -3.076 0.002 
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จากตารางท่ี 14.18 ผลการวิเคราะห์การถดถอยของการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่น

รวมภาษีเงินไดข้องบุคคลธรรมดา จะท าการแทนค่าสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี  
        Y2 = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3  
เม่ือ  Y2 แทน การตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

                       X1 แทน ค่าลดหยอ่นบุตร  
         X2 แทน ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 
         X3 แทน ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ 
         X4 แทน ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา 

จากตวัแปรอิสระทั้งส่ีตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าลดหยอ่นบุตร ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF) ค่าลดหย่อนในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ ค่าลดหย่อนในการอุปการะเล้ียงดู
บิดามารดา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส ส่วน
แปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม ไดแ้ก่ ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) เน่ืองจากมีค่า β มากท่ีสุด เท่ากบั 0.32 และส่งผลต่อการตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญั 
Sig. <0.05 ล าดบัถดัมาไดแ้ก่ ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพิ้การมีค่า β เท่ากบั 0.177 ค่าลดหยอ่นใน
การอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา β เท่ากบั-0.228 และสุดทา้ยคือค่าลดหยอ่นบุตรมีค่า β เท่ากบั -0.264 
ทางผูว้จิยัไดท้  าการแจกแจงการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้น ดงัน้ี  

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดข้องคู่สมรสกบัค่าลดหยอ่นบุตรพบวา่ มีค่า β1  ≠  0 และมีค่า Sig.<0.05 จึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา่ ค่าลดหยอ่นบุตรมีความกบัพนัธ์กบัการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือ
ยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดข้องคู่สมรสกบัค่าค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) พบวา่ β1  ≠  0 และมี
ระดบันยัส าคญั Sig= 0.000 ซ่ึง Sig.<0.05 แสดงวา่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐาน 
H1 แสดงวา่ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใน
การแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินได้ของคู่สมรสกับค่าลดหย่อนในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการพบว่า β1  ≠  0 และมีระดับ
นยัส าคญั Sig= 0.001 ซ่ึง Sig.<0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0และยอมรับสมมติฐาน H1 

DPU



80 

แสดงว่าการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้ของคู่สมรสมีความสัมพนัธ์กับค่า
ลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ 

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษี
เงินไดข้องคู่สมรสกบัค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา พบวา่มีวา่ β1  ≠  0 และมีระดบั
นยัส าคญั Sig= 0.002 ซ่ึง Sig.<0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0และยอมรับสมมติฐาน H1 
แสดงว่าการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสมี
ความสัมพนัธ์กบัค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา  
 
ตารางที ่4.19  ตารางการสรุปผลการวเิคราะห์ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินได ้

 บุคคลธรรมดา  
 

ตวัแปร  
ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยไม่
ปรับมาตรฐาน  

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย

ปรับมาตรฐาน  
t  Sig.  

1.ค่าลดหยอ่นบุตร  -0.133 -0.264 -4.836 .000 

2.ค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน เพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF)  0.152 0.32 4.703 .000 

3.ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผู ้
พิการ  0.077 0.177 3.198 0.001 

4.ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดู
บิดามารดา  

-0.114 -0.228 -3.076 0.002 

R2=0.143,  F=16.01,  Sig of F=0.000  

     ผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอย(Multiple Regression Analysis) เพื่อ
หาความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสท่ี
มีอิทธิพลต่อปัจจยัต่างๆ โดยใชว้ิธี Stepwise ในการคดัเลือกตวัแปร โดยพบวา่การตดัสินใจในการ
แยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสนั้นมีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบั ค่า
ลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนในการมีกองทุน เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ค่าลดหย่อนในการเล้ียงดู
อุปการะผูพ้ิการ และค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา และค่าลดหยอ่นในการมีกองทุน 
เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) นั้นมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดาของคู่สมรสมากท่ีสุด เน่ืองจากมีค่า β มากท่ีสุด เท่ากบั 0.32 และส่งผลต่อการตดัสินใจ
อยา่งมีนยัส าคญั Sig. <0.05  

 4.3.1.4 สมมติฐานที่ 3 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผา่นช่องทางออนไลน์กบั
การยืน่แบบแสดงรายการโดยตรงท่ีกรมสรรพากรเขตพื้นท่ีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยก
ยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ Pearson Chi Square 
Tset ในการวเิคราะห์สมมติฐานทางสถิติดงัน้ี  

H0 = ช่องทางในการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส  

H1 = ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส 

 
 

ตารางที ่4.20  ผลการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิ Chi Square Test  
 

ตัวแปร 
Pearson Chi-
Square df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

ช่องทางในยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี 157.469a 1 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่าไคสแควร์ (Pearson Chi Square) พบวา่ มีค่า
เท่ากบั 157.469 ค่า df = 1 ดว้ยนยัส าคญัเท่ากบั 0.000 แสดงวา่ ตวัแปรดา้นช่องทางในการยืน่แสดง
แบบแสดงรายการเสียภาษี มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมของคู่สมรส
อยา่งมีนยัส าคญั คือค่า Sig. <0.05 แสดงวา่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 จึง
สรุปไดว้า่ช่องทางในการยืน่แสดงแบบรายการเสียภาษีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่
หรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสต่างกนั   
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการเรียนรู้ความความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสิน

ในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส โดยศึกษาจากพนกังานเอกชนท่ี
สมรสแลว้ เขตลุมพินี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ค้นท่ีสนใจในเร่ืองของภาษีเงินไดไ้ดท้ราบวา่คู่สมรส
ในมีความรู้ความเขา้ในเร่ืองของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดารวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆท่ี
ออกมาส าหรับคู่สมรสมากน้อยเพียงใด และเพื่อพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสีย
ภาษีตวัใดบ้างท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่
สมรส และยงัมุ่งศึกษาว่าช่องทางในการยื่นแบบแสดงภาษระหว่างการยื่นแบบแสดงภาษีผ่าน
ช่องทางออนไลน์และการยื่นแบบแสดงภาษีโดยตรงท่ีกรมสรรพากรเขตพื้นท่ีมีส่วนในการ
ตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่ เพื่อให้
กรมสรรพากรใชใ้นการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส และ
พฒันาและส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เร่ืองกฎหมายภาษีเก่ียวกบัคู่สมรสให้และสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินไดข้องคู่สมรสใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีจะประกอบไปดว้ย  

5.1 วตัถุประสงคง์านวจิยั 
5.2 สรุปผลการวจิยั 
5.3 การอภิปรายผลการวจิยั 
5.4 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
5.5 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 
5.1  วตัถุประสงค์การวจัิย 

5.1.1 เพื่อศึกษาการเรียนรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
คู่สมรส 

5.1.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ภาษี ไดแ้ก่ มีบุตร มีประกนัชีวิต 
ดอกเบ้ียเงินกูบ้า้น มีบิดามารดาท่ีอายเุกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได ้คู่สมรสไม่มีรายได ้เล้ียงดูผูพ้ิการท่ีไม่มี
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รายได ้การศึกษาบุตร ฯลฯ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นภาษีหรือรวมยื่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคู่สมรส 

5.1.3 เพื่อศึกษาวา่การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีแบบออนไลน์กบัการยืน่แบบแสดงรายการ
โดยตรงกบักรมสรรพากรเขตพื้นนั้นมีผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคู่สมรสหรือไม่   

 
5.2  สรุปผลการวจัิย  

ผลการวิจยัเร่ือง ศึกษาการเรียนรู้และความเขา้ใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการแยก
ยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเชิง
เส้น   

5.2.1 สรุปผลการวิจยัการเรียนรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคู่สมรส 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้และคิดวา่จะศึกษาเร่ืองสิทธิประโยชน์
ต่างๆเพิ่มเติม   

5.2.2 สรุปผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐาน  
5.2.2.1 ความรู้ความเขา้ใจส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของคู่สมรสต่างกนั 
ผลการวิจยัพบว่าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได ้มีทั้งส้ิน 6 

เร่ือง จากทั้งหมด 19 เร่ือง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส 
ไดแ้ก่ 

1) ความรู้เร่ืองคู่สมรสมีสิทธ์ิท่ีจะแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดทุ้ก
หมวดรายไดก้บัคู่สมรส  

2) ผูย้ื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหกัค่าลดหย่อนเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสได้
ตามท่ีจ่ายจริง  

3) ผูมี้เงินได้ท่ีเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทส าหรับ
ตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1 คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกั
ค่าลดหยอ่นของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดร้วมเป็น 120,000 บาท  

4) คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกบับางส่วนได ้
5) ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรสรวมกบั

ของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท 
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6) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองผู ้ยื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหักลดหย่อนเงิน
ประกนัสังคมของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

5.2.2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  

ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 4 เร่ือง 
จากทั้งส้ิน 10 เร่ือง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดข้องคู่สมรส ไดแ้ก่ 

1) การท่ีคู่สมรสมีค่าลดหยอ่นบุตร 
2) ค่าลดหยอ่นในการกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)  
3) ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ 
4) ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา  
5.2.2.3 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผา่นช่องทางออนไลน์กบัการยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีโดย ตรงท่ีกรมสรรพากรเขตพื้นท่ี ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือ
ยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  

ผลการวิจยัพบวา่ ช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ซ่ึงสรุปไดว้า่ช่องทางใน
การยืน่แสดงแบบรายการเสียภาษีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคู่สมรส 
 
5.3 การอภิปรายผลการวจัิย  

ผลการวิจยัเร่ือง ศึกษาการเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการ
แยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได ้
ดงัน้ี  

5.3.1 การเรียนรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  

ผลการวิจยัพบวา่ คู่สมรสท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีของคู่สมรสแตกต่าง
กนั ซ่ึงอภิปรายไดด้งัน้ี ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมของคู่สมรสมากสุด คือ 

1) ความรู้เร่ืองคู่สมรสมีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดทุ้ก

หมวดรายไดก้บัคู่สมรส 
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2) ยื่นแบบเสียภาษีมีสิทธ์ิหักค่าลดหย่อนเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคู่สมรสได้
ตามท่ีจ่ายจริง  

3) ผูมี้เงินได้ท่ีเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทส าหรับ
ตวัเอง และถา้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ต่เล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการอีก 1 คน ผูมี้เงินไดส้ามารถใชสิ้ทธ์ิหกั
ค่าลดหยอ่นของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดร้วมเป็น 120,000 บาท 

4) คู่สมรสสามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกบับางส่วนได ้ 
5) ผูย้ืน่แบบเสียภาษีสามารถใชสิ้ทธ์ิหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรสรวมกบั

ของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บาท และ  
6) ความรู้ความเข้าใจเ ร่ืองผู ้ยื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้สิทธ์ิหักลดหย่อนเงิน

ประกนัสังคมของคู่สมรสไดต้ามท่ีจ่ายจริง  
จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ถา้คู่สมรสมีความรู้ในเร่ืองทั้ง 6 เร่ืองดงักล่าว

ขา้งตน้ จะส่งผลต่อการตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมมากกวา่ความรู้ในเร่ืองสิทธิประโยชน์เร่ืองอ่ืนๆ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนาทิป อ่อนหวาน (2553) วา่ดว้ยเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและทศันคติ
ท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรม ซ่ึงชนาทิป ไดท้  าการซ่ึงศึกษาวา่ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีมีผล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนของผูบ้ริโภค และผลการวิเคราะห์พบว่า 
ความรู้ความเขา้ใจท่ีต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน ดา้นการซ้ือสินคา้
ท่ีมีฉลากคาร์บอนในอนาคต ดา้นการแนะน าให้ผูท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนและดา้นการซ้ือ
สินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนถึงแมมี้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางจ าหน่ายต่างกนั แสดงใหเ้ห็นความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองใดๆก็ตามจะส่งผลให้ผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองนั้น มีการรับรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ 
รายละเอียดท่ีเกิดจากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
สังคมความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงัส่งผลให้สามารถตดัสินใจในการกระท าการใดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความรู้นั้นๆ 

5.3.2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั  

ผลการวจิยัพบวา่ คู่สมรสท่ีมีสิทธิประโยชน์แตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการ
แยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั สิทธิประโยชน์ท่ีคู่สมรสให้ความสนใจ
และส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมมากท่ีสุด 4 สิทธิประโยชน์ ไดแ้ก่  

1) ค่าลดหยอ่นบุตร  
2) ค่าลดหยอ่นในการกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)  
3) ค่าลดหยอ่นในการเล้ียงดูอุปการะผูพ้ิการ  
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4) ค่าลดหยอ่นในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา  
แสดงให้เห็นว่า ถ้าคู่สมรสมีสิทธิประโยชน์ 4 สิทธิประโยชน์น้ี จะส่งผลต่อการ

ตดัสินใจแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตวัอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ นภาลยั เทพซาว (2550) ที่ท  าการศึกษา
ความตอ้งการของผูเ้สียภาษีต่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จากผลศึกษา
ไดพ้บว่า ผูเ้สียภาษีส่วนใหญ่มีความตอ้งการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี
เกิดจากรายจ่ายเพื่อการออมหรือการลงทุน โดยผูที้่มีการศึกษาสูงจะมีความตอ้งการใช้สิทธิ
ประโยชน์ในระดบัมากในการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

จากการที่ผูเ้สียภาษีตอ้งการสิทธิประโยชน์ทางดา้นรายจ่ายเพื่อการออม สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของจิราพร พรพฒันกุลฑล (2553) ท่ีไดศึ้กษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจใน
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาว และผลการศึกษาของจิราพรก็
พบว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็น
แรงจูงใจค่อนข้างปานกลางจนไปถึงค่อนข้างต ่าในการท่ีเป็นปัจจยัในการลงทุนเม่ือเทียบกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างอ่ืนแต่จะเห็นสัดส่วนในการลงทุนในช่วงเดือนธันวาคมค่อนขา้ง
มากกวา่เดือนอ่ืนๆแสดงให้เห็นวา่ การท่ีสัดส่วนในการลงทุนในเดือนธนัวาคมไม่เป็นผลจากอตัรา
ผลตอบแทนแต่เป็นจากการไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการน าเงินลงทุนไปหกัลดหยอ่นภาษี  

จากการน าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาวเพื่อให้
ไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีน าเงินมาหักลดหย่อนภาษี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรยศ จตุพรยิง่ยง 
( 2552) ท่ีศึกษาทศันคติของพนกังานธนาคารไทยพาณิชยใ์นการลงทุนเพื่อหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การศึกษาก็พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในปี 2550 
ท่ีอตัราสูงสุด คือ ร้อยละ 10 จากฐานภาษีเงินหลกัหลงัหกัค่าลดหยอ่น และการลงทุนเพื่อการหกัค่า
ลดหย่อน โดยการลงทุนในเบ้ียประกันชีวิต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ในการหักค่า
ลดหย่อนภาษีและมีมูลค่าในการลงทุน ต ่ากว่า 100,000 บาท และส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุนด้วย
ตนเอง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ทศันคติเก่ียวกบัการเสียภาษีของบุคคลทัว่ไปไม่วา่จะ
เป็นการเร่ืองการลงทุนในหุ้นระยะยาว หรือท าประกนัชีวิต ก็เพื่อหวงัผลในเร่ืองการลดหยอ่นภาษี 
และจากงานวจิยัก็จะพบวา่บุคคลท่ีเสียภาษีตอ้งการสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน
ในการออม แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็จะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส เช่นกนั กล่าวคือ คู่สมรส
ก่อนท่ีจะท าการเสียภาษีหรือตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมนั้นจะตอ้งน าสิทธิประโยชน์ทาง
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ภาษีของทั้งคู่น ามาค านวณรวมกบัเพื่อหาจุดท่ีคิดวา่ จะสามารถเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดน้อ้ย
ท่ีสุด และสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดม้ากท่ีสุด 

5.3.3 ผลจากการศึกษาเก่ียวกับช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาออนไลน์และยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีโดยตรงท่ีกรมสรรพากรเขตพื้นท่ี ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส
แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดย
ช่องทางออนไลน์หรือผา่นกรมสรรพากรเขตพื้นท่ีโดยตรงนั้น ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่น
หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ซ่ึงสอดคลอ้งไปทางเดียวกนักบังานวจิยัของ  
แววศรี นนัทกนก (2551) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยผลของการศึกษาพบวา่ การเลือกใชช่้องทางการยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผูเ้สียภาษีในจงัหวดัพะเยา เลือกสถานท่ียื่นแบบแสดงรายการผ่าน
อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการ
ช าระภาษีท่ีผูเ้สียภาษีให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ สะดวกสบายในการยื่นแบบแสดงรายการ 
ประหยดัเวลาง่ายต่อการค านวณภาษี ไม่มีค่าใช่จ่ายในเร่ืองการใช้บริการไม่ต้องแนบเอกสาร
ประกอบการยื่นแบบ มีโปรแกรมช่วยตรวจสอบหากมีขอ้มูลท่ีผิดพลาด ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยั
คร้ังน้ี ท่ีพบว่าคู่สมรสท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่การยืน่แบบผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตจะง่ายต่อการค านวณภาษีเงินไดข้องตนเองและ
คู่สมรส สามารถวเิคราะห์ไดง่้ายข้ึนวา่จะแยกยืน่หรือยืน่รวมแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย   

จากผลการวิจยัเร่ือง ศึกษาการเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใน
การแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะโดยสรุปไดด้งัน้ี  

5.4.1 กรมสรรพากรควรจดัการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาใหม้ากข้ึนกวา่เดิม เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ หรือช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลของ
กรมสรรพากรใหม้ากข้ึน  เพราะจากการวจิยัจะพบวา่คู่สมรสในท่ีท างานอยูก่ลางใจกลางเมืองและมี
ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรียงัมีความรู้ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ระดบัเพียง
ปานกลาง อาจแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลท่ีทางกรมสรรพากรเผยแพร่ใหก้บัประชาชน อาจจะยงัไม่ทัว่ถึง
เพียงพอ และอาจจะเขา้ถึงไดย้ากเน่ืองจากบางพื้นท่ีอินเตอร์เน็ตยงัเขา้ไปไม่ทัว่ถึง และภาษาท่ีใชใ้น
กฎหมายภาษีอากรเขา้ใจไดย้าก เพราะจากการสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถาม จะพบวา่ ผูท่ี้ท  าการ
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ยื่นภาษียงัไม่มีความเขา้ใจในสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางรายการ และกรมสรรพากรควรเพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์กฎหมายภาษีท่ีมีการบงัคบัใชใ้หม่ๆ กบัประชาชนใหท้ราบทัว่ถึงกนั เพิ่มช่องทางใน
การกระจายการประชาสัมพนัธ์ เพิ่มช่องทางการใหค้วามรู้แก่ประชาชนโดยมีการจดัเจา้หนา้ท่ีสรรพ
กรท่ีมีความช านาญ และสามารถแก้ปัญหาหรือทางออกให้แก่ผูเ้สียภาษี เข้าไปแนะน าสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ตามบริษทัต่างๆ เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในเร่ืองการยื่นภาษีและสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีกรมสรรพกรมีให้ เพราะจากท่ีผูว้ิจยัท าเร่ืองเก่ียวกบัคู่สมรสเน่ืองจากมีขอ้ก าหนดทางภาษี
อากรท่ีออกมาบงัคบัใชใ้หม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการเสียภาษีของคู่สมรส ซ่ึงจากการท า
วจิยัและสอบถามจากผูต้อบแบสอบถามโดยส่วนใหญ่จะยงัไม่ทราบวา่มีขอ้ก าหนดใหม่ ท่ีทางกรม
สรรพกรเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีคู่สมรสได้สิทธิประโยชน์เพิ่มจากข้อก าหนดใหม่น้ี จึงอาจจะท าให้
ประชาชนทัว่ไปท่ีเสียภาษีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยา่งท่ีควรจะเป็น  

5.4.2 จากท่ีผูว้ิจยัได้ท าการวิจยัและสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามพบว่า กรมสรรพกรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ประชาชน ควรมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี
บางรายการ เพราะเน่ืองจากในสภาวะปัจจุบนัค่าครองชีพต่างๆสูงข้ึน และทางกรมสรรพกรก็ไม่
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดม้าเป็นเวลานานแลว้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ทางกรมสรรพากรก็ควรจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากข้ึนเพื่อจูงใจให้แก่ประชาชนให้เสีย
ภาษีเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ตอ้งเล่ียงภาษี 

5.4.3 คู่สมรสควรจะมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ควรจะน าเงินไดข้องตนเองรวม
กบัคู่สมรสและทดลองใช้โปรแกรมในการค านวณ เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลก่อนการตดัสินใจว่าจะ
แยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได ้เพื่อหาวา่ยื่นแบบใดจะไดสิ้ทธิประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด เพราะ
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดในการยื่นแบบแสดงรายการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรสนั้นมี
ทางเลือกในการจะเลือกแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดม้ากข้ึน จากท่ีเม่ือก่อนท่ีมีขอ้ก าหนดวา่ฝ่าย
ภริยาจะตอ้งน าเงินไดท้ั้งหมดน ามารวมกบัสามี มีเพียงรายไดจ้ากเงินเดือนเพียงอยา่งเดียวท่ีสามารถ
แยกยืน่ได ้ซ่ึง ณ เวลาน้ีไดเ้ปล่ียนเป็นแยกยืน่ไดทุ้กหมวดรายได ้แสดงให้เห็นวา่คู่สมรสสามารถน า
เงินไดข้องทั้งคู่น ามาค านวณและใชสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

  
5.5 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

เน่ืองจากศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพียงกลุ่มพนกังานเอกชนท่ีสมรสแลว้ ในเขตลุมพินี 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเพียง 390 คน เท่านั้น ผลการศึกษามาจากเขตท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาเท่านั้น อาจจะ
น ามาอธิปรายผลเป็นภาพรวมทั้งประเทศยงัไม่ได ้ดงันั้น หากจะท าการศึกษาเร่ืองเดียวกนัน้ีอีก ควร
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ศึกษาในวงกวา้งมากข้ึน และศึกษาให้หลากหลายกลุ่มมากข้ึน เช่น ขยายไปกลุ่มท่ีท าธุรกิจส่วนตวั 
กลุ่มท าอาชีพอิสระ เป็นตน้  

และถา้หากในอนาคตทางกรมสรรพกรไดมี้การเปล่ียนแปลงเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือ

เปล่ียนแปลงสิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีเงินได ้ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังต่อควรศึกษาวา่ผูย้ืน่

ภาษีมีความพอใจและไดป้ระโยชน์จากสิทธิประโยชน์ท่ีทางกรมสรรพกรมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ DPU
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แบบสอบถามเพือ่งานวจิัย 
 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบสอบถำม  
 1.แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำควำมรู้ควำมเขำ้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำร
ตดัสินใจในกำรแยกยืน่หรือยืน่รวมภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำของคู่สมรสโดยสอบถำมจำกควำมคิดเห็นของ
พนกังำนเอกชน เขตลุมพินี   
 2.แบบสอบถำมน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  

ส่วนที ่1 เป็นค ำถำมลกัษณะค ำถำมทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  
ส่วนที ่2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบักำรประเมินระดบักำรเรียนรู้และควำมเขำ้ใจเร่ือง สิทธิประโยชน์ทำง

ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำและกำรเสียภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดในกำรเสียภำษีเงินไดข้องคู่สมรส  
ส่วนที ่3 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัระดบัควำมส ำคญัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจในกำรแยกยื่นภำษีเงินไดบุ้คลล

ธรรมดำของคู่สมรส 
ส่วนที ่4 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำของคู่สมรส 

3. ขอควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำมชุดน้ีใหค้รบทุกขอ้ และตอบตำมควำมคิดเห็น ควำม
ตอ้งกำร หรือตำมประสบกำรณ์ท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีท่ำนตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ีจะไม่มี
ผลกระทบต่อตวัท่ำน หรือหน่วยงำนแต่ประกำรใด ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกท่ำน จะไดรั้บกำรเก็บรักษำไวเ้ป็น
ควำมลบัและน ำมำใชป้ระโยชน์กบังำนวจิยัในคร้ังน้ีเท่ำนั้น ขอขอบพระคุณอยำ่งสูงในควำมอนุเครำะห์ของ
ท่ำน มำ ณ โอกำสน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพือ่ศึกษาความรู้ความเข้าใจและปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา
ของคู่สมรส กรณศึีกษาพนักงานเอกชน เขตลมุพนิี  

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรบญัชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ DPU
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แบบสอบถามเพือ่งานวจิัย 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 ค าถามลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

►ค ำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมำย  ลงใน     ท่ีตรงกบัตวัท่ำนมำกท่ีสุด  
1. เพศ      หญิง        ชำย 

2. อำย ุ      ต  ่ำกวำ่ 30 ปี        30-39ปี   40-49ปี          ตั้งแต่ 50 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบักำรศึกษำ         ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี           ปริญญำตรี                 สูงกวำ่
ปริญญำตรี 

4.รำยไดต้่อเดือน           ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท            10,000 – 25,000 บำท   

           25,000-40,000 บำท            40,000 บำทข้ึนไป 

5. ประสบกำรณ์ในกำรยืน่แบบเสียภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ                       เคย                     ไม่เคย  

6. ถ้าเคย คุณเลือกใชช่้องทำงใด    ยืน่ผำ่นระบบออนไลน์                      ยืน่โดยตรงท่ีสรรพำกรเขตพ้ืนท่ี 

7. ปัจจุบนัท่ำนยืน่แบบแสดงรำยกำรแบบใด 

                                                      แยกยืน่แสดงรำยกำรกบัคู่สมรส        ยืน่รวมแบบแสดงรำยกำรกบัคู่
สมรส  

ส่วนที ่2 ค ำถำมเก่ียวกบักำรประเมินควำมรู้และควำมเขำ้ใจเร่ือง สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำของคู่
สมรส  

►ค ำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมำย  ลงใน     ท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของตวัท่ำนมำกท่ีสุด เพยีงข้อดยีว 
และข้อความกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกหัวข้อ 

5. รู้และเข้าใจสามารถน ามาใช้ได้      4. รู้และก าลงัศึกษาอยู่     3.รู้และคดิว่าจะศึกษาเพิม่เตมิ   2.เคยได้ยนิแต่ไม่
สนใจทีศึ่กษาเพิม่1.ไม่เคยทราบมาก่อน  

 

แบบสอบถามเพือ่ศึกษาความรู้ความเข้าใจและปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  
กรณศึีกษาพนักงานเอกชน เขตลมุพนิ ี

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรบญัชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ DPU
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ค าถามเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ 

หักลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  

ระดบัควำมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

เร่ืองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดำ  

กรณีมเีงนิได้ฝ่ายเดยีว 5 4 3 2 1 

1. ผูมี้เงินไดส้ำมำรถยื่นแบบแสดงรำยกำรรวมกบัคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้      

2. ผูมี้เงินไดส้ำมำรถใชสิ้ทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้

30,000 บำท น ำมำหกัลดหยอ่นรวมกบัของตนเองรวมเป็น 60,000 บำท  

     

ค าถามเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ 

หักลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  

ระดบัควำมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

เร่ืองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดำ  

กรณีมเีงนิได้ฝ่ายเดยีว 5 4 3 2 1 

3. ผู้มีเงินได้สามารถใช้สทิธ์ิหกัคา่ลดหยอ่นเบีย้ประกนัชีวิตของคูส่มรสที่ไม่

มีเงินได้รวมกบัของตนเอง ไมเ่กิน 200,000 บาท 

     

4. ผูมี้เงินไดท่ี้เล้ียงดูอุปกำระผูพิ้กำรสำมำรถลดหยอ่นภำษีได ้60,000 บำท
ส ำหรับตวัเอง และถำ้คู่สมรสท่ีไม่มีเงินไดแ้ตเ่ล้ียงดูอุปกำระผูพิ้กำรอีก 1
คน ผูมี้เงินไดส้ำมำรถใชสิ้ทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่นของคู่สมรสเพ่ิมอีก 60,000 
บำทรวมเป็น 120,000 บำท 

     

5. ผูมี้เงินไดส้ำมำรถใชสิ้ทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่นในกำรเล้ียงดูบิดำหรือมำรดำ

ของคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้อีกท่ำนละ 30,000 บำท 

     

กรณีต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ แยกยืน่แบบแสดงรายการภาษี  5 4 3 2 1 

6. คู่สมรส มีสิทธ์ิท่ีจะแยกยืน่รำยกำรภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำไดท้ั้งหมดทุกหมวด

รำยได ้ 

     

7. คู่สมรสสำมำรถเลือกยืน่แบบแสดงรำยกำรและเสียภำษีรวมกนับำงส่วนได ้      
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กรณีต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ แยกยืน่แบบแสดงรายการภาษี  5 4 3 2 1 

8. คู่สมรสมีสิทธ์ิต่ำงฝ่ำยต่ำงหกัค่ำลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บศึกษำ 17,000 บำท      

9. คู่สมรสมีสิทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้ำ้นหลงัแรกไดค้นละคร่ึงนึง หรือ

รวมกนั ไม่เกิน100,000 บำท ในกรณีกูร่้วม 

     

10. ในกรณีต่ำงฝ่ำยต่ำงมีดอกเบ้ียเงินกูบ้ำ้น(มีสญัญำกูค้นละฉบบั) ใหต้่ำงฝ่ำย
ต่ำงใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นดอกเบ้ียบำ้นคนละไม่เกิน 100,000 บำท 

     

กรณีต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ และยืน่รวมแบบแสดงรายการภาษ ี 5 4 3 2 1 

11. ผูย้ืน่แบบเสียภำษีสำมำรถใชสิ้ทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่นส่วนตวัของคู่สมรส 
30,000 บำท และน ำมำรวมกบัของตนเองเป็น 60,000 บำท 

     

12. ผูย้ืน่แบบเสียภำษีมีสิทธ์ิใชค้่ำลดหยอ่นบุตรท่ีไดรั้บกำรศึกษำของตนรวมกบัคู่
สมรส รวมเป็น 34,000 บำท  

     

13. ในกรณีต่ำงฝ่ำยต่ำงมีดอกเบ้ียเงินกูบ้ำ้น (มีสญัญำกูค้นละฉบบั) คู่สมรสท่ียืน่

แบบเสียภำษีสำมำรถใชสิ้ทธ์ิลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้ำ้นของตนรวมกบัคูส่มรส  

เป็นจ ำนวน  200,000 บำท 

     

14. ผูย้ืน่แบบเสียภำษีมีสิทธ์ิใชค้่ำลดหยอ่นในกำรเล้ียงดูบิดำมำรดำของตนเอง และ

บิดำมำรดำของคู่สมรส ได ้ท่ำนละ 30,000 บำทไดไ้ม่เกิน 120,000 บำท 

     

ค าถามเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ 

หักลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  

ระดบัควำมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

เร่ืองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดำ  

กรณีต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ และยืน่รวมแบบแสดงรายการภาษ ี 5 4 3 2 1 

15. ผูย้ืน่แบบเสียภำษีสำมำรถใชสิ้ทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติของคูส่มรส 

รวมกบัของตนเองได ้ไม่เกิน 200,000 บำท  

     

16. กรณีต่ำงฝ่ำยต่ำงอุปกำระเล้ียงดูผูพิ้กำร ผูย้ืน่แบบเสียภำษีมีสิทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่น

ในกำรเล้ียงดูผูพิ้กำรของตนเองรวมกบัของคู่สมรส ไดไ้ม่เกิน 120,000 บำท 
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กรณีต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ และยืน่รวมแบบแสดงรายการภาษ ี 5 4 3 2 1 

17. ผูย้ืน่แบบเสียภำษีสำมำรถใชสิ้ทธ์ิหกัลดหยอ่นเงินประกนัสงัคมของคู่สมรส

ตำมท่ีจ่ำยจริง 

     

18. กรณีต่ำงฝ่ำยต่ำงมีค่ำลดหยอ่นเงินบริจำค ผูย้ืน่แบบเสียภำษีมีสิทธ์ิหกัค่ำ

ลดหยอ่นเงินบริจำคของคู่สมรส  

     

19. ผูย้ืน่แบบเสียภำษีมีสิทธ์ิหกัค่ำลดหยอ่นเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพของคูส่มรส

ไดต้ำมท่ีจ่ำยจริง 

     

 
ส่วนที ่3  เป็นค ำถำมเก่ียวกบัระดบัควำมส ำคญัท่ีมผีลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภำษีเงินไดบุ้คลลธรรมดำ
ของคู่สมรส ในดำ้นสิทธิประโยชนท์ำงภำษี  

►ค ำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมำย  ลงใน     ท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของตวัท่ำนมำกท่ีสุด เพยีงข้อเดยีว 

5. ส่งผลต่อการตดัสินใจมากทีสุ่ด     4. ส่งผลต่อการตดัสินใจมาก       3.ส่งผลการตดัสินใจปานกลาง    2. ส่งผล
ต่อการตดัสินใจน้อย       1. ส่งผลต่อการตดัสินใจน้อยทีสุ่ด  

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีส่่งผลต่อการตดัสินใจ 

ในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในกรณีสมรส 

ระดบัควำมส ำคญัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจ

แยกยืน่หรือยืน่รวมภำษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดำของคู่สมรส 

สิทธิประโยชน์ค่าลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  5 4 3 2 1 

20 ค่ำลดหยอ่นบุตร       

21 ค่ำลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูบ้ำ้นหลงัแรก      

22 ค่ำลดหยอ่นในกำรอุปกำระเล้ียงดูบิดำมำรดำ       

23 ค่ำลดหยอ่นเงินบริจำค      

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีส่่งผลต่อการตดัสินใจ 

ในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส  

ระดบัควำมส ำคญัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจ

แยกยืน่หรือยืน่รวมภำษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดำของคู่สมรส 
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สิทธิประโยชน์ค่าลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 5 4 3 2 1 

24 ค่ำลดหยอ่นส่วนตวั ของคู่สมรส คนละ 30,000 บำท       

25 ค่ำลดหยอ่นในกำรมีกองทุนรวมหุน้ระยะยำว (LTF)      

26 ค่ำลดหยอ่นในกำรมีกองทุน เพ่ือกำรเล้ียงชีพ (RMF)       

27 ค่ำลดหยอ่นในกำรมีค่ำเบ้ียประกนัสุขภำพบิดำมำรดำ      

28 ค่ำลดหยอ่นในกำรมีค่ำเบ้ียประกนัชีวติของตวัเอง        

29 ค่ำลดหยอ่นในกำรเล้ียงดูอุปกำระผูพ้ิกำร       

 

ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำของคู่สมรส 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงท่ีท่ำนไดส้ละเวลำใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมน้ี 
เพื่อผูจ้ดัท ำจกัไดน้ ำไปเป็นส่วนหน่ึงของงำนวิจยัต่อไป  
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