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บทคัดยอ 

งานวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการลดหยอนภาษีสงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ของขาราชการกรมคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม  มี

วัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการลดหยอนภาษีและการประหยัดภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาและศึกษาผลกระทบพฤติกรรมการลดหยอนภาษีท่ีสงผลตอการประหยัด

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

วิธีวิจัยท่ีนํามาใชในงานวิจัยคือระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  จากกลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ 

ขาราชการกรมคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑเสีย

ภาษี ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  ประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติแบบวิเคราะห

ความสัมพันธ  (Correlation) และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression 

Analysis) 

 ผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมการลดหยอนภาษีท่ีมีความสัมพันธกับการประหยัด

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากท่ีสุดไดแก  พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานเบี้ยประกันชีวิต 

รองลงมาไดแก  ดานดอกเบี้ยเงินกู ยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา  

พฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตสงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

มากท่ีสุด  รองลงมาคือพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย  โดย

พฤติกรรมการใชสิทธิลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิต  ดานกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ(RMF)  

ดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย  และดานคาการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ  สงผล

ทางบวกตอแนวโนมการประหยัดภาษเีงินไดบคุคลธรรมดา  สวนพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดาน

เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ  สงผลทางลบตอแนวโนมการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

 

                                          

1
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2
 ท่ีปรึกษาสารนิพนธหลัก 
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1. บทนํา 
ขาราชการกรมคุมประพฤติ เปนกลุมท่ีมีรายไดประเภทหน่ึงท่ีเขาเกณฑตองเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการหัก

ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพ่ือชวยวางแผนภาษี  และรักษาประโยชนทางภาษี  อีกท้ังยัง

เปนประโยชนในการจัดเก็บภาษีอยางถูกตอง  สงผลใหเกิดประโยชนตอระบบภาษีอากรใน

ภาพรวมของประเทศ 
 

          ระบบภาษีอากรเปนเคร่ืองมือการบริหารประเทศท่ีสําคัญ  แหลงรายไดท่ีสําคัญท่ีสุด

ของรัฐบาลคือ ภาษีอากร รายไดภาษีอากรของรัฐบาลคือ รายไดท่ีบังคับเรียกเก็บจากประชาชน

โดยอาศัยอํานาจของกฏหมาย  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากผูมีเงินไดทุก

ประเภท จัดเปนภาษีทางตรงอยางหนึ่งท่ีผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูอ่ืนเสียแทนได 

โดยมีฐานภาษีกวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศท่ีมีเงินได และจัดเก็บจากฐานรายได รัฐบาล

ไดพยายามปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท้ังดานหลักเกณฑการลดหยอน การหัก

คาใชจาย และอัตราภาษี ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  ในการคํานวณ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เกณฑสําคัญประการหนึ่งท่ีใชในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

คือเกณฑการหักคาลดหยอนทางภาษี  ซึ่งเปนประโยชนในการชวยเหลือคนท่ีมีรายไดนอยใหเสีย

ภาษีนอยลง   

  เกณฑคาลดหยอนทางภาษีเกิดจากรัฐบาลมีแนวคิดในการชวยเหลือผูท่ีมีเงินไดพึง

ประเมิน เขาเกณฑท่ีตองเสียภาษี   ใหเสียภาษีนอยลง  คาลดหยอน  หมายถึงจํานวนเงินท่ี

กฎหมายกําหนดใหหักออกจากเงินไดพึงประเมิน  หลังจากหักคาใชจายแลวเพ่ือเปนการบรรเทา

ภาระภาษีตามสถานภาพของผูมีหนาท่ีเสียภาษีแตละบุคคล   โดยปกติคาลดหยอนจึงไมมี

ความสัมพันธกับจํานวนเงินไดพึงประเมิน  แตหากมีความสัมพันธกับสถานภาพหรือพฤติกรรม

ของผูเสียภาษี  ซึ่งคาลดหยอนท่ีกฎหมายกําหนดข้ึนจะมีความสัมพันธกับสถานภาพหรือ

พฤติกรรมของผูเสียภาษี โดยคาลดหยอนท่ีมีความสัมพันธกับสถานภาพ  ไดแก  1.คาใชจาย

สวนตัว  2.คาใชจายบุตร  3.การศึกษาบุตร  4.คาอุปการะบิดา/มารดา  5.คาอุปการะเล้ียงดูคน

พิการ  สวนคาลดหยอนท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม  จะเนนศึกษาถึงพฤติกรรมการลดหยอน

อันประกอบดวย  1.เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา  2.เบี้ยประกันชีวิต 3.เบี้ยประกันชีวิตแบบ

บํานาญ 4.กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  (RMF)  5.กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 6.ดอกเบี้ย

เงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศํย 7.คาการเดินทางทองงเท่ียภายในประเทศ  สําหรับรายการลดหยอน

เหลานี้สามารถนําไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินหลังหักคาลดหยอนตามสถาพภาพแลว  ชวยให

ผูมีเงินไดท่ีถึงเกณฑเสียภาษีประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
        2.1 เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการลดหยอนภาษีและการประหยัด

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

   2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบพฤติกรรมการลดหยอนภาษีท่ีสงผลตอการประหยัดภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  เปนแนวทางใหขาราชการและบุคคลท่ัวไปสามารถย่ืนเสียภาษีไดอยางประหยัดและ

ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด  ท้ังยังสะทอนภาพประโยชนทางดานการลดหยอนภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา   

 

4. ขอบเขตการศึกษา 
   4.1 ขอบเขตดานประชากร  

    ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการในสวนกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  ท่ีมีเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา  จํานวน 219  คน (ท่ีมา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ, 

ขอมูลวันท่ี  31 ธันวาคม   2557) 
    กลุมตัวอยาง (Sample) งานวิจัยนี้ ทําการศึกษาวิจัยกลุมตัวอยาง  คือ ขาราชการใน

สวนกลาง (ในกรุงเทพมหานคร) กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  ท่ีมีเงินไดพึงประเมินถึง

เกณฑเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จํานวน 219  คน 

        4.2  ขอบเขตดานเน้ือหา 
    ตัวแปรท่ีศึกษา 
    1) ตัวแปรอิสระ  ไดแก  พฤติกรรมการลดหยอนภาษี  แบงออกไดเปน  7  

พฤติกรรม  ดังนี้  เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา   เบี้ยประกันชีวิต  เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ  

ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  กองทุนรวมหุนระยะยาว 
(LTF)  คาการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ 
 2) ตัวแปรตาม  คือ  การประหยัดภาษี 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม                           

โดยมีสวนประกอบ 3 สวน ดังนี้ 
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   สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับสายงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน และรายการลดหยอนภาษีใน

ปท่ีผานมา 

 สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการลดหยอนภาษี และขอมูลการประหยัดภาษี เปน 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวของ Likert  ซึ่ง

เกณฑการใหคะแนนคือการคํานวณหาอัตรภาคช้ัน  เพ่ือแปลผลคะแนนในแตละชวงประกอบดวย   

  5 คะแนน  หมายถึง มากท่ีสุด 

  4 คะแนน  หมายถึง มาก 

  3 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 

  2 คะแนน  หมายถึง นอย 

  1 คะแนน  หมายถึง นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนคําถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดง 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

6. ผลการศึกษา 
   การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มี

สายงานอยุในระดับปฏิบัติการ  รองลงมาคือระดับชํานาญ  รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี  30,001-

40,000  บาท  รองลงมามีรายไดแฉล่ียตอเดือนอยุท่ี  20,000-30,000  บาท   

   ผุตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชสิทธิลดหยอนทางภาษีในปท่ีผานมาดานเบี้ย

ประกันชีวิตมากท่ีสุด  รองลงมาดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย  ซึ่งสอดคลองกับระดับ

ความสําคัญของพฤติกรรมการลดหยอนภาษี  ท่ีผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญดานเบี้ย

ประกันชีวิตและดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัยอยูในระดับมาก 

   ระดับความสําคัญพฤตกิรรมการลดหยอน พบวาลําดับความสําคัญจากคาเฉล่ียมากไป

หาคาเฉล่ียนอยไดดังนี้  ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย เบี้ยประกันชีวิต  เบี้ยประกันสุขภาพบิดา

มารดา  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  (RMF)  กองทุนรวมหุนระยะยาว  (LTF)  เบี้ยประกัน

ชีวิตแบบบํานาญ และคาการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ  ตามลําดับ อธิบายไดวา  

ขาราชการกรมาคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร  กระทรวงยุติธรรมเห็นวาการใช

สิทธิลดหยอนทางภาษีดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัยและดานเบี้ยประกันชีวิตใหประโยชน

ตอการลดหยอนทางภาษีสูงท่ีสุด 

  พฤติกรรมการลดหยอนภาษีท่ีมีความสัมพันธกับการประหยัดภาษีมากท่ีสุดไดแก 

พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานเบี้ยประกันชีวิต รองลงมาไดแกดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยู

อาศัย   
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   พฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตสงผลตอการประหยัดภาษีเงินได

บุคคลธรรมดามากที่สุด  รองลงมาคือพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยู

อาศัย  โดยพฤติกรรมการใชสิทธิลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิต  ดานกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ(RMF)  ดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย  และดานคาการเดินทางทองเท่ียว

ภายในประเทศ  สงผลทางบวกตอแนวโนมการประหยัดภาษีเงินบุคคลธรรมดา  สวนพฤติกรรม

การลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ  สงผลทางลบตอแนวโนมการประหยัดภาษี

เงินบุคคลธรรมดา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

พฤติกรรมการลดหยอนภาษี  ดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย สงผลตอการ

ประหยัดภาษี เ งินไดบุคคลธรรมดาของขาราชการกรมคุมประพฤติ  สํานักงานในเขต

กรุงเทพมหานคร  กระทรวงยุติธรรม มากท่ีสุด  สอดคลองกับงานวิจัยของ  วรยศ  จตุพรย่ิง 

(2552)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาทัศนคติของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  

(มหาชน)  ในการลงทุนเพ่ือหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ผลการวิจัยพบวากลุม

ตัวอยางเลือกซื้อท่ีอยูอาศัยเพ่ือใหไดมาซึ่งดอกเบ้ียเงินกูยืมใชในการลดหยอนภาษี เพ่ือรักษา

ผลประโยชนดานการลดหยอนภาษี 

   พฤติกรรมการลดหยอนภาษี  ดานเบี้ยประกันชีวิต  สงผลตอการประหยัดภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาของขาราชการกรมคุมประพฤติ  สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร  กระทรวง

ยุติธรรม  สอดคลองกับงานวิจัยของ วรยศ  จตุพรย่ิง (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา

ทัศนคติของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน)  ในการลงทุนเพ่ือหักลดหยอนภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการลงทุนเพ่ือการหักลดหยอน

ทางภาษี คือ  ลงทุนเพ่ือเบี้ยประกันชีวิตมากท่ีสุด เพ่ือผลประโยชนทางดานภาษี 

   พฤติกรรมการลดหยอนภาษี  ดานกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)  สงผลตอการ

ประหยัดภาษี เ งินไดบุคคลธรรมดาของขาราชการกรมคุมประพฤติ  สํานักงานในเขต

กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมรัฐ  ธรรมธิ  (2550) ได

ศึกษาทําการวิจัยเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวม

หุนระยะยาว  ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา เหตุผลท่ีเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเนื่องจากทราบเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนดังกลาววาสามารถ

นําไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

   พฤติกรรมการลดหยอนภาษี  ดานกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  สงผลตอ

การประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   ซึ่งพฤติกรรมการซ้ือกองทุนข้ึนอยูกับรายไดดวย  

กลาวคือกลุมคนท่ีมีรายไดเยอะจะใชสิทธิลดหยอนภาษีดานกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 

มากกวากลุมคนท่ีมีรายไดนอย  สอดคลองกับงานวิจัยของ    ปทมรัฐ  ธรรมธิ (2550) ไดศึกทํา
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การวิจัยเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุนระยะ

ยาว  ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา เหตุผลท่ีเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมหุนระยะยาวเนื่องจากทราบเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนดังกลาววาสามารถนําไป

ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

 

8. ขอเสนอแนะในการศึกษา 
        8.1 ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหครอบคลุมปจจัยอ่ืน 

เชน รายการเงินไดท่ีไดรับยกเวน ท่ีนอกเหนือจากรายการลดหยอน  ท่ีสงผลตอการประหยัดภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา  เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

        8.2 ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพหลากหลายมากข้ึน เพื่อ

จะไดทราบถึงพฤติกรรมท่ีหลากหลายที่สงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคนควาเร่ือง “พฤติกรรมการลดหยอนภาษีสงผลตอการประหยัดภาษีเงินได

บุคคลธธรรมดา ของขาราชการกรมคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวง

ยุติธรรม” คร้ังนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากหลายๆ ทาน  

โดยเฉพาะอยางย่ิง ผศ.ดร. ดารณี  เอ้ือชนะจิต อาจารยท่ีปรึกษา ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา

และแกไขขอบกพรองตางๆ  ของการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้เปนอยางดี ผูศึกษาซาบซึ้งในความ

กรุณา และขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางย่ิง 

 ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีไดใหความรู ใหแนวทางการศึกษาตลอดถึงแนวคิด

ตางๆ  ท่ีไดนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ ขอขอบคุณเจาหนาท่ีโครงการปริญญาโทหลักสูตร

บริหารธุรกิจทุกทานท่ีชวยเหลือในการติดตอประสานงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณ

แหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนในการศึกษาคร้ังนี้ 

 ขอขอบพระคุณบุคคลากรกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ท่ีกรุณาใหความรวมมือ 

ในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุน คําแนะนําและ

ความชวยเหลือเปนอยางดีตลอดระยะเวลาศึกษา 

 สุดทายนี้  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีนอง ท่ีคอยเปนกําลังใจและให 

ความชวยเหลือจนกระท่ังการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี สวนดีของการศึกษาคร้ังนี้ผูเขียนขอ

มอบแดผูมีพระคุณทุกทาน หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 

และขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 
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