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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการลดหยอนภาษีสงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ของขาราชการกรมคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม มี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการลดหยอนภาษีและการประหยัดภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาและศึกษาผลกระทบพฤติกรรมการลดหยอนภาษีที่สงผลตอการประหยัด
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
วิธีวิจัยที่นํามาใชในงานวิจัยคือระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ
ขาราชการกรมคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑเสีย
ภาษี ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง ประมวลผลด ว ยโปรแกรมทางสถิ ติ แ บบวิ เ คราะห
ความสัมพันธ (Correlation) และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมการลดหยอนภาษีที่มีความสัมพันธกับการประหยัด
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากที่สุดไดแก พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานเบี้ยประกันชีวิต
รองลงมาได แ ก ด า นดอกเบี้ ย เงิ น กู ยื ม เพื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านพบว า
พฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตสงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย โดย
พฤติกรรมการใชสิทธิลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิต ดานกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)
ดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย และดานคาการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ สงผล
ทางบวกตอแนวโนมการประหยัดภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา สวนพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดา น
เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ สงผลทางลบตอแนวโนมการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก
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1. บทนํา
ขาราชการกรมคุมประพฤติ เปนกลุมที่มีรายไดประเภทหนึ่งที่เขาเกณฑตองเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา จึงมีความจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการหัก
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อชวยวางแผนภาษี และรักษาประโยชนทางภาษี อีกทั้งยัง
เปน ประโยชนใ นการจั ด เก็ บ ภาษีอ ยา งถูกต อง ส งผลให เกิด ประโยชนตอ ระบบภาษี อากรใน
ภาพรวมของประเทศ
ระบบภาษีอากรเปนเครื่องมือการบริหารประเทศที่สําคัญ แหลงรายไดที่สําคัญที่สุด
ของรัฐบาลคือ ภาษีอากร รายไดภาษีอากรของรัฐบาลคือ รายไดที่บังคับเรียกเก็บจากประชาชน
โดยอาศัยอํานาจของกฏหมาย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีที่เรียกเก็บจากผูมีเงินไดทุก
ประเภท จัดเปนภาษีทางตรงอยางหนึ่งที่ผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูอื่นเสียแทนได
โดยมีฐานภาษีกวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินได และจัดเก็บจากฐานรายได รัฐบาล
ไดพยายามปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งดานหลักเกณฑการลดหยอน การหัก
คาใชจาย และอัตราภาษี ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ในการคํานวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เกณฑสําคัญประการหนึ่งที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
คือเกณฑการหักคาลดหยอนทางภาษี ซึ่งเปนประโยชนในการชวยเหลือคนที่มีรายไดนอยใหเสีย
ภาษีนอยลง
เกณฑคาลดหยอนทางภาษีเกิดจากรัฐบาลมีแนวคิดในการชวยเหลือผูที่มีเงินไดพึง
ประเมิน เขา เกณฑที่ตองเสี ย ภาษี ใหเสี ย ภาษีนอยลง ค า ลดหยอน หมายถึงจํ า นวนเงิน ที่
กฎหมายกําหนดใหหักออกจากเงินไดพึงประเมิน หลังจากหักคาใชจายแลวเพื่อเปนการบรรเทา
ภาระภาษี ต ามสถานภาพของผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี แ ต ล ะบุ ค คล โดยปกติ ค า ลดหย อ นจึ ง ไม มี
ความสัมพันธกับจํานวนเงินไดพึงประเมิน แตหากมีความสัมพันธกับสถานภาพหรือพฤติกรรม
ของผู เ สี ย ภาษี ซึ่ ง ค า ลดหย อ นที่ ก ฎหมายกํ า หนดขึ้ น จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สถานภาพหรื อ
พฤติกรรมของผูเสียภาษี โดยคาลดหยอนที่มีความสัมพันธกับสถานภาพ ไดแก 1.คาใชจาย
สวนตัว 2.คาใชจายบุตร 3.การศึกษาบุตร 4.คาอุปการะบิดา/มารดา 5.คาอุปการะเลี้ยงดูคน
พิการ สวนคาลดหยอนที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม จะเนนศึกษาถึงพฤติกรรมการลดหยอน
อันประกอบดวย 1.เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา 2.เบี้ยประกันชีวิต 3.เบี้ยประกันชีวิตแบบ
บํานาญ 4.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 5.กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 6.ดอกเบี้ย
เงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศํย 7.คาการเดินทางทองงเที่ยภายในประเทศ สําหรับรายการลดหยอน
เหลานี้สามารถนําไปหักออกจากเงินไดพึงประเมินหลังหักคาลดหยอนตามสถาพภาพแลว ชวยให
ผูมีเงินไดที่ถึงเกณฑเสียภาษีประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการลดหยอนภาษีและการประหยัด
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบพฤติกรรมการลดหยอนภาษีที่สงผลตอการประหยัดภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนแนวทางใหขาราชการและบุคคลทั่วไปสามารถยื่นเสียภาษีไดอยางประหยัดและ
ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งยังสะทอนภาพประโยชนทางดานการลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 ขอบเขตดานประชากร
ประชากร (Population) ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ข า ราชการในส ว นกลาง
(กรุงเทพมหานคร) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่มีเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 219 คน (ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ,
ขอมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
กลุมตัวอยาง (Sample) งานวิจัยนี้ ทําการศึกษาวิจัยกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการใน
สวนกลาง (ในกรุงเทพมหานคร) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่มีเงินไดพึงประเมินถึง
เกณฑเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 219 คน
4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก พฤติ ก รรมการลดหย อ นภาษี แบ ง ออกได เ ป น 7
พฤติกรรม ดังนี้ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ
ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุนระยะยาว
(LTF) คาการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
2) ตัวแปรตาม คือ การประหยัดภาษี

5. ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
โดยมีสวนประกอบ 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับสายงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และรายการลดหยอนภาษีใน
ปที่ผานมา
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการลดหยอนภาษี และขอมูลการประหยัดภาษี เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวของ Likert
ซึ่ง
เกณฑการใหคะแนนคือการคํานวณหาอัตรภาคชั้น เพื่อแปลผลคะแนนในแตละชวงประกอบดวย
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง นอย
1 คะแนน หมายถึง นอยที่สุด
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

6. ผลการศึกษา
การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
สายงานอยุในระดับปฏิบัติการ รองลงมาคือระดับชํานาญ รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 30,00140,000 บาท รองลงมามีรายไดแฉลี่ยตอเดือนอยุที่ 20,000-30,000 บาท
ผุตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชสิทธิลดหยอนทางภาษีในปที่ผานมาดานเบี้ย
ประกันชีวิตมากที่สุด รองลงมาดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย ซึ่งสอดคลองกับระดับ
ความสําคัญของพฤติกรรมการลดหยอนภาษี ที่ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญดานเบี้ย
ประกันชีวิตและดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัยอยูในระดับมาก
ระดับความสําคัญพฤติกรรมการลดหยอน พบวาลําดับความสําคัญจากคาเฉลี่ยมากไป
หาคาเฉลี่ยนอยไดดังนี้ ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพบิดา
มารดา กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เบี้ยประกัน
ชี วิ ต แบบบํ า นาญ และค า การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วภายในประเทศ ตามลํ า ดั บ อธิ บ ายได ว า
ขาราชการกรมาคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรมเห็นวาการใช
สิทธิลดหยอนทางภาษีดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัยและดานเบี้ยประกันชีวิตใหประโยชน
ตอการลดหยอนทางภาษีสูงที่สุด
พฤติกรรมการลดหยอนภาษีที่มีความสัมพันธกับการประหยัดภาษีมากที่สุดไดแก
พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานเบี้ยประกันชีวิต รองลงมาไดแกดา นดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยู
อาศัย
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พฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตสงผลตอการประหยัดภาษีเงินได
บุคคลธรรมดามากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการลดหยอนภาษีดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยู
อาศัย โดยพฤติกรรมการใชสิทธิลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิต ดานกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ(RMF) ดานดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย และดานคาการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศ สงผลทางบวกตอแนวโนมการประหยัดภาษีเงินบุคคลธรรมดา สวนพฤติกรรม
การลดหยอนภาษีดานเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ สงผลทางลบตอแนวโนมการประหยัดภาษี
เงินบุคคลธรรมดา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. อภิปรายผลการศึกษา
พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานดอกเบี้ยเงิ นกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย สงผลตอการ
ประหยั ด ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาของข า ราชการกรมคุ ม ประพฤติ สํ า นั ก งานในเขต
กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ วรยศ จตุพรยิ่ง
(2552) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องพนั ก งานธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด
(มหาชน) ในการลงทุนเพื่อหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผลการวิจัยพบวากลุม
ตัวอยางเลือกซื้อที่อยูอาศัยเพื่อใหไดมาซึ่งดอกเบี้ยเงินกูยืมใชในการลดหยอนภาษี เพื่อรักษา
ผลประโยชนดานการลดหยอนภาษี
พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานเบี้ยประกันชีวิต สงผลตอการประหยัดภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของขาราชการกรมคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวง
ยุติธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ วรยศ จตุพรยิ่ง (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ทัศนคติของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในการลงทุนเพื่อหักลดหยอนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการลงทุนเพื่อการหักลดหยอน
ทางภาษี คือ ลงทุนเพื่อเบี้ยประกันชีวิตมากที่สุด เพื่อผลประโยชนทางดานภาษี
พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) สงผลตอการ
ประหยั ด ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาของข า ราชการกรมคุ ม ประพฤติ สํ า นั ก งานในเขต
กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมรัฐ ธรรมธิ (2550) ได
ศึกษาทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา เหตุผลที่เลือก
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเนื่องจากทราบเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนดังกลาววาสามารถ
นําไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
พฤติกรรมการลดหยอนภาษี ดานกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สงผลตอ
การประหยั ด ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา ซึ่ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ กองทุ น ขึ้ น อยู กั บ รายได ด ว ย
กลาวคือกลุมคนที่มีรายไดเยอะจะใชสิทธิลดหยอนภาษีดานกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
มากกวากลุมคนที่มีรายไดนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมรัฐ ธรรมธิ (2550) ไดศึกทํา
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การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา เหตุผลที่เลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวเนื่องจากทราบเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนดังกลาววาสามารถนําไป
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได

8. ขอเสนอแนะในการศึกษา
8.1 ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหครอบคลุมปจจัยอื่น
เชน รายการเงินไดที่ไดรับยกเวน ที่นอกเหนือจากรายการลดหยอน ที่สงผลตอการประหยัดภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
8.2 ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลากหลายมากขึ้น เพื่อ
จะไดทราบถึงพฤติกรรมที่หลากหลายที่สงผลตอการประหยัดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

9. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาเรื่อง “พฤติกรรมการลดหยอนภาษีสงผลตอการประหยัดภาษีเงินได
บุคคลธธรรมดา ของขาราชการกรมคุมประพฤติ สํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวง
ยุติธรรม” ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากหลายๆ ทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผศ.ดร. ดารณี เอื้อชนะจิต อาจารยที่ปรึกษา ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา
และแกไขขอบกพรองตางๆ ของการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้เปนอยางดี ผูศึกษาซาบซึ้งในความ
กรุณา และขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดใหความรู ใหแนวทางการศึกษาตลอดถึงแนวคิด
ต า งๆ ที่ ไ ด นํ า มาใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ เจ า หน า ที่ โ ครงการปริ ญ ญาโทหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจทุกทานที่ชวยเหลือในการติดตอประสานงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณ
แหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆที่เกี่ยวของอันเปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณบุคคลากรกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่กรุณาใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน คําแนะนําและ
ความชวยเหลือเปนอยางดีตลอดระยะเวลาศึกษา
สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่นอง ที่คอยเปนกําลังใจและให
ความชวยเหลือจนกระทั่งการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี สวนดีของการศึกษาครั้งนี้ผูเขียนขอ
มอบแดผูมีพระคุณทุกทาน หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว
และขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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