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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความรู้เก่ียวกับค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

พนักงานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  2) ระดบัการใช้ค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบั

ระดบัการใชค่้าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูลเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non- probability sampling)  วิธี สุ่มแบบสะดวก 

(Convenience sampling) กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 

256 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าเฉล่ีย 

(Average) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ Independent sample t-

test, One-way ANNOVA, Post Hoc Test Multiple Comparison และ Pearson’s r Correlation  ผลการศึกษา

พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัการใชค่้าลดหยอ่น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 33,181.56 บาท (S.D. = 30,639.21) อายุ สถานภาพ 



 

ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ระดบัการใชค่้าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 ระดับความรู้เก่ียวกับค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยู่ในระดบัต ่ามากถึงระดบัปานกลางกบัระดบัการใช้ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ขอ้เสนอแนะ: บริษทัควรเพิ่มการอบรมเก่ียวกบัหลกัเกณฑค่์า

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่พนักงานในการใช้ค่า

ลดหยอ่น 

ค าส าคญั: ความรู้ ค่าลดหยอ่น ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

Abstract 

 The objectives were 1) the level of personal income tax allowances knowledge of employees of 

AUTOALLIANCE (THAILAND) CO., LTD. 2) the level of use personal income tax allowances 3) to 

study the correlation between personal income tax allowances knowledge and the level of use personal 

income tax allowances. This was a quantitative research which use data collection by questionnaire. The 

research used selection of sampling was non - probability sampling, convenience sampling method. The 

sample group consisted of 256 employees from AUTOALLIANCE (THAILAND) CO., LTD. The 

statistics for analysis consisted of percentage, frequency, average and standard deviation whereas 

inferential statistics consisted of Independent sample t-test, One-way ANNOVA, Post Hoc Test Multiple 

Comparison and Pearson’s r Correlation. The results revealed that personal income tax allowances 

knowledge at moderate level, the level of use personal income tax allowances was average THB 33,181.56 

(S.D. = 30,639.21). Age, marital status, education and average monthly salary affected to the level of use 

personal income tax allowances for employees in different at a significant level at .05. The level of personal 

income tax allowances knowledge correlated with the amount of the level of use personal income tax 

allowances in positive at very low level to moderate level at a significant level at .01. Recommendation: 

The company should provide a training course for all employees on criteria for personal income tax 

allowances to cover all aspects. 

Keywords: Knowledge, Allowances, Personal income tax. 

 

 



 

บทน ำ  

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานับว่าเป็นภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลโดยตรงเพราะเป็นภาษีทางตรงท่ี

ภาระในการเสียภาษีจะเป็นของตวัผูมี้เงินได ้และอตัราในการจดัเก็บเป็นอตัราภาษีแบบกา้วหนา้ หากใครมี

เงินไดม้ากกจ็ะเสียมาก ใครมีเงินไดน้อ้ยกเ็สียนอ้ย กล่าวคือผูท่ี้มีเงินไดสู้งจะรับภาระภาษีมากกว่าผูมี้เงินได้

ต ่า องคป์ระกอบในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดแ้ก่ เงินไดพ้ึงประเมิน การหกัค่าใชจ่้าย การหกั

ค่าลดหยอ่น และอตัราภาษี กรมสรรพากรไดจ้ าแนกรายไดพ้ึงประเมินไว ้8 ประเภท ทั้งน้ีไดมี้การก าหนด

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษีนั้นคือการหักค่าใช้จ่ายและค่า

ลดหยอ่น ซ่ึงการหกัใชจ่้ายนั้นสามารถหกัได ้2 วิธีคือหกัค่าใชจ่้ายตามจริงหรืออตัราเหมา ส่วนค่าลดหยอ่น

สามารถสรุปแบ่ง 5 ส่วนหลกัๆคือ 1.ค่าลดหย่อนส่วนตวัและครอบครัว 2.ค่าลดหย่อนกลุ่มการออมและ

การลงทุน 3.ค่าลดหยอ่นกลุ่มประกนัชีวิต 4.ค่าลดหยอ่นกลุ่มเงินบริจาค 5.ค่าลดหยอ่นกลุ่มดอกเบ้ียเงินกูท่ี้

อยู่อาศยั ดงันั้นการท่ีผูเ้สียภาษีมีความรู้เก่ียวกบัค่าลดหย่อนจึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีความสัมพนัธ์ของ

ความรู้เก่ียวกบัค่าลดหย่อนกบัการใชค่้าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในกลุ่มค่าลดหย่อนท่ีเป็นการ

ลงทุน กลุ่มประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ กลุ่มดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยั และกลุ่มเงินบริจาค ผูว้ิจัย

ปฏิบติังานอยูก่บับริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การใชค่้าลดหยอ่นภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดากรณีศึกษาพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเป็นขอ้มูล

ใหก้บัพนกังานและบุคคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนภาษีส่วนบุคคลบรรเทาภาระภาษีและใชสิ้ทธิ

ค่าลดหยอ่นใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานบริษทัออโตอ้ลั 

ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาระดบัการใช้ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานบริษทัออโตอ้ลัลาย

แอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบั

ระดบัการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

สมมตฐิำนกำรศึกษำ 

สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนัระดบัการใชค่้าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังาน
บริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 



 

สมมติฐานท่ี 2 อายุแตกต่างกนัระดบัการใชค่้าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังาน
บริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพแตกต่างกันระดับการใช้ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
พนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัระดบัการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
พนกังานบริษทัออโตอลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัระดบัการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 6 ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัจ านวนเงินดา้นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุนรวม
เพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)  

สมมติฐานท่ี 7 ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัจ านวนเงินดา้นค่าเบ้ียประกนัชีวิต/ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ 

สมมติฐานท่ี 8 ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสัมพนัธ์เชิงบวก  
กบัจ านวนเงินดา้นการบริจาค  

สมมติฐานท่ี 9 ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสัมพนัธ์เชิงบวก  
กบัจ านวนเงินดา้นดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั   
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   

1. เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   

2. เพื่อเป็นประโยชนใ์นการวางแผนภาษีส่วนบุคคล   

ขอบเขตกำรศึกษำ  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั ส่วน 

ส านกังานไดแ้ก่ต าแหน่งงาน Analyst, Lead Analyst, Assistant Manager และ Manager จ านวน  715 คน  มี

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ 

เดือนและความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตวัแปรตามคือ การใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัการใชค่้าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเฉพาะ  

กลุ่มค่าลดหย่อนท่ีจ่ายเงินไปเพื่อให้ได้มาเพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์  

(ประเทศไทย) จ ากดัซ่ึงไดแ้ก่ 1.จ านวนเงินดา้นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) กองทุน

รวมเพื่อการออม (SSF) 2.จ านวนเงินดา้นค่าเบ้ียประกนัชีวิต/ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ 3.จ านวนเงินดา้นการ

บริจาค 4.จ านวนเงินดา้นดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั 



 

เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิเกีย่วกบักองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สืบคน้วนัท่ี 23 มกราคม 2565) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักองทุนรวม

เพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือกองทุนรวมประเภทท่ีส่งเสริมให้เกิดการออมระยะ

ยาวไวส้ าหรับใชจ่้ายยามเกษียณอายุซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาลเพื่อจูงใจให้

ผูส้นใจลงทุนมีการเกบ็ออมในระยะยาวส าหรับชีวิตหลงัเกษียณ 

แนวคดิเกีย่วกบักองทุนรวมเพ่ือกำรออม (Super Savings Fund : SSF) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สืบคน้วนัท่ี 23 มกราคม 2565) อธิบายเร่ืองกองทุนรวมเพื่อ

การออม (Super Savings Fund : SSF) ว่ากองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ท่ี

ส้ินสุดลงในปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากข้ึนรวมถึงให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีเพื่อท่ีจะมุ่งเนน้กลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางถึงนอ้ยและผูท่ี้เร่ิมตน้วยัท างานไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

และเพื่อเป็นการจูงใจใหป้ระชาชนกลุ่มดงักล่าวเร่ิมตน้การออมระยะยาวโดยเร็ว 

แนวคดิเกีย่วกบัประกนัชีวติ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (สืบคน้วนัท่ี 23 มกราคม 

2565) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของการประกนัชีวิต คือเป็นวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจาก

การตาย การสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดใ้นยามชรา โดยท่ีเม่ือบุคคลใดตอ้งประสบกบั

ภยัเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉล่ียช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวโดยบริษทั

ประกนัชีวิตจะท าหนา้ท่ีเป็นแกนกลางในการน าเงินกอ้นดงักล่าวไปจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บภยั ประโยชนข์องการ

ท าประกนัชีวิต 1.ดา้นการออม 2. ดา้นการสร้งความมัน่คงให้กบัชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั 3. ดา้นให้ความ

คุม้ครองและบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัผูท่ี้อยูใ่นอุปการะคุณ 4. ดา้นการไดสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี 

แนวคดิเกีย่วกบัทีอ่ยู่อำศัย 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาท่ี

อยูอ่าศยัระยะยาว และเสริมสร้างความัน่คงดา้นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุม

ในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานกบัภาคีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทศัน์ “คนไทยทุกคนมีท่ีอยู่อาศยัถ้วนทัว่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในปี 2579 (Housing for All)” โดย

มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับประชาชน สนับสนุนให้มีท่ีอยู่อาศัยได้มาตรฐาน มี



 

สภาพแวดลอ้มท่ีดี สร้างโอกาสในการเขา้ถึงระบบการเงินและสินเช่ือเพื่อการอยูอ่าศยั และการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในทุกระดบัเพื่อน าไปสู่ชุมชนเขม้แขง็ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

แนวคดิเกีย่วกบักำรบริจำค  

Hirshleifer and Hirshleifer (1998) อา้งใน ชนลกัษณ์ ชยัศรีลกัษณ์ (2558) ไดก้ล่าวว่าการบริจาค

ของบุคคลข้ึนอยู่กบัฐานะรายไดข้องตนเองและบุคคลอ่ืน โดยหากเรามีรายไดท่ี้สูงกว่าบุคคลอ่ืนเราก็จะมี

ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและจดัสรรเงินท่ีเรามีอยู่ให้แก่บุคคลท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า แต่หากเรามีรายไดเ้ท่ากบั

บุคคลอ่ืน เราก็จะไม่บริจาคเงิน เพราะฐานะของเรากบับุคคลอ่ืนเท่ากนัอยู่แลว้ กล่าวคือเราจะตดัสินใจ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือพบวา่อยูใ่นสถาณการณ์ท่ีแยก่วา่ตนเองนัน่เอง 

หลกัเกณฑ์กำรใช้ค่ำลดหย่อนภำษเีงนิได้บุคคลธรรมดำ  

ค่าลดหย่อนกลุ่มลงทุนค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual 

Fund : RMF)  ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509)  ขอ้ 2 (55) สามารถลดหยอ่นในอตัราไม่เกินร้อยละ 

30 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.

2563 และเม่ือรวมกบัเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

เงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยเร่ืองโรงเรียนเอกชน เบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ 

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และเงินสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาติ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ขอ้ 2 (102) ตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 

200,000 บาท ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2567 ทั้งน้ีเม่ือรวมกบัเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

เงินสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยเร่ืองโรงเรียนเอกชน เบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และเงินสะสมเขา้กองทุนการออมแห่งชาติ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  

ค่าเบ้ียประกนัชีวิตท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษีสามารถลดหยอ่นไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 

บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากรรวมถึงสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดจ่้ายค่าเบ้ียประกนัชีวิต

สามารถน าลดหย่อนได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาททั้งน้ีสามารถน าค่าเบ้ียประกันมา

ลดหยอ่นเพิ่มไดอี้ก 90,000 บาท รวม 100,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509)  ขอ้ 2 (61) ค่า

เบ้ียประกนัสุขภาพท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษีสามารถลดหยอ่นไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 

บาท ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ขอ้ 2 (97)  ซ่ึงเม่ือรวมกบัค่าลดหย่อนเบ้ียประกนัชีวิตตาม

มาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากรตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งน้ีส าหรับเบ้ียประกันท่ีจ่ายตั้งแต่ 1 



 

มกราคม พ.ศ. 2563  เงินบริจาคทัว่ไปสามารถลดหยอ่นไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดพ้ึงประเมินหลงัหกั

ค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นตามมาตตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายให้แก่

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินส าหรับการกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างท่ีอยูอ่าศยั สามารถลดหยอ่นได้

ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ซ) และสามารถลดหย่อนไดอี้ก 90,000 บาทรวม

ทั้งส้ิน 100,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509)  ขอ้ 2 (52)  

งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

นนัทิดา วฒันประภา ( 2559 ) วิจยัเร่ืองปัจจยัในการวางแผนการเงินเพื่อการลดหยอ่นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบงั  วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินท่ีมีผลต่อการรับรู้ความคุม้ค่าในการลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ความคุม้ค่าในการลดหยอ่นภาษี

เงินไดบุ้คคธรรมดาของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบงั พบว่า อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ความคุม้ค่าในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของลูกคา้ท่ีมา

ใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบงั และเพศ ต าแหน่งการท างาน รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือนไม่มีผล

ต่อการรับรู้ความคุม้ค่าในการลดหย่อนภาษี วรยศ จตุรพรยิ่งยง (2552) วิจยัเร่ืองการศึกษาทศันคติของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในการลงทุนเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากฎหมายว่าดว้ยการลงทุนเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ 2) 

ศึกษาทศันคติและความรู้ความเขา้ใจของพนักงานท่ีมีต่อการลงทุนเพื่อหักลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีเงินไดเ้ขา้เกณฑต์อ้งเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช าระภาษีอตัราสูงสุด

ร้อยละ 10 จากฐานภาษีหลงัหกัค่าลดหยอ่นและการลงทุนเพื่อการหักค่าลดหยอ่นคือลงทุนในเบ้ียประกนั

ชีวิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลประโยชนใ์นการลดหยอ่นภาษีและมีมูลค่ารวมท่ีลงทุนต ่ากว่า 100,000 บาท 

และส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเองระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยรวมอยู่ใน

ระดบัส าคญัมาก ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ส ารวจพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตพร้อมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ดงักล่าวจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยเ์พื่อเก็บออมเงิน รองลงมาคือเพื่อลดหย่อนภาษี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีการถือ

กรมธรรม์ ณ ปัจจุบนัจ านวน 1 กรมธรรม์คิดเป็นร้อยละ 64.1 โดยมีการสืบคน้ขอ้มูลหรือได้รับขอ้มูล

ข่าวสารผา่นตวัแทนจ าหน่ายมากท่ีสุด  



 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย  

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล มีกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 256 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non- probability 
sampling)  วิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling)  ซ่ึงได้ท าการสร้างเคร่ืองมือวิจัยโดย 1) ศึกษา
คน้ควา้รายละเอียด จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา 2) ศึกษาหลกัการการสร้างแบบสอบถามจากวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม และ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) 4) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาน าไปทดลอง
กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่า Cronbach’s 
Alpha 5) น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปท าแบบส ารวจใน Google Form สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
คือ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าเฉล่ีย (Average) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) สถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ Independent sample t-test, One-way ANNOVA, Post Hoc Test 
Multiple Comparison และ Pearson’s r Correlation 

สรุปผลกำรวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานบริษทัออ
โตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผลการวิเคราะห์ระดบัการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวมของพนกังานบริษทัออ
โตอ้ลัลายอลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่าพนกังานมีการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาโดยรวมเฉล่ีย 33,181.56 บาท (S.D. = 30,639.21) 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ดา้นการลงทุนในกองทุนรวมกบัจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF), กองทุน
รวมเพื่อการออม (SSF) ของพนักงานบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มี 
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอยูใ่นระดบัต ่า  

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ดา้นค่าเบ้ียประกนัชีวิต/ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพกบัจ านวนเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิต/ค่าเบ้ียประกนั 

สุขภาพของพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก 

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า   

5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ดา้นเงินบริจาคกบัจ านวนเงินการบริจาคของพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)  
จ ากดั มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอยูใ่นระดบัต ่ามาก   



 

6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ดา้นดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยักบัจ านวนเงินดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัของพนกังานบริษทัออ

โตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง  

7. ผลการวิเคราะห์ระดบัการใชค่้าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ระดับการใช้ค่า

ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

แตกต่างกนั 

อภปิรำยผลข้อค้นพบทีไ่ด้ตำมวตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ

พนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบว่าพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลาย

แอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายสมร สังขเ์มฆ (2553) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนใน

จังหวัดภูเก็ตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดับปานกลาง 

เช่นเดียวกบั งานวิจยัของ อรทยั ประโลมจิตร์ (2562) ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ

ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระดบัปานกลางข้ึนไป วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2.เพื่อศึกษา

ระดบัการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานบริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 

พบว่าพนกังานมีการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวมเฉล่ีย 33,181.56 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ นฤมล กนัทะอุโมงค ์(2561) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจเก่ียวกบั

สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และมีความต้องการใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน การหัก

ลดหย่อนเบ้ียประกนัชีวิต และการหักลดหย่อนค่าซ้ือสินคา้เพื่อลดหย่อนภาษี วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบัระดบัการใชค่้า

ลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 1) ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดา้นการ

ลงทุนในกองทุนรวมกบัระดบัการใชจ้ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF), กองทุนรวม

เพื่อการออม (SSF) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกโดยมีค่าความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 2) ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่า

ลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดา้นประกนัชีวิตกบัจ านวนเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิต/ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกโดยมีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 3) ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้านเงินบริจาคกับจ านวนเงินการบริจาคมีความสัมพนัธ์เชิงบวกโดยมีค่า

ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนต ่ามาก 4) ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดา้น



 

ดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยู่อาศยักบัจ านวนเงินดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกโดยมีค่า

ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล กันทพอุโมงค์ (2561) ผล

การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชนภ์าษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวม

อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด และมีความตอ้งการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุด 3 อนัดบั

แรก ไดแ้ก่ การขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน การหกัลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิต และการหกัลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้

เพื่อลดหยอ่นภาษี   

อภปิรำยผลข้อค้นพบตำมสมมตฐิำน   

1. พนักงานบริษทัออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพศแตกต่างกันมีระดับการใช้ค่า  

ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิดา วฒันประภา (2559) ผลการศึกษาพบว่า เพศ

ไม่มีผลต่อความรับรู้ความคุม้ค่าในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบงั    

2. พนกังานบริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดัท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ระดบัการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังาน

บริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นันทิดา 

วฒันประภา (2559) ผลการศึกษาพบว่า อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความ

รับรู้ความคุม้ค่าในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกร

ไทย สาขาแหลมฉบงัแตกต่างกนัเช่นเดียวกบังานวิจยัธนากร น่วมไทย (2553) ผลการศึกษาพบว่า 

รายได้มีผลส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีรายได้สูงเท่ากับเพิ่ม

ความสามารถในการจ่ายไดม้ากข้ึนรวมถึงค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ 

3. ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัจ านวนเงิน 

ด้านการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ระดับ

ความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัจ านวนเงินดา้นค่า

เบ้ียประกนัชีวิต/ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ ระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัจ านวนเงินดา้นการบริจาค และระดบัความรู้เก่ียวกบัค่าลดหยอ่นภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัจ านวนเงินดา้นดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยู่อาศยั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรทยั ประโลมจิตร์ (2562) ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกบัภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดามีความสัมพนัธ์กบัการวางงแผนภาษีในดา้นการเลือกวิธีการหักค่าใชจ่้ายและ

การเพิ่มค่าลดหยอ่นภาษีในปีภาษีถดัไปของผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในอ าเภอหนองบวั 



 

จงัหวดันครสวรรค ์ เช่นเดียวกบังานวิจยัของลกัษมี กรลิขิตไพศาล (2558) ผลการศึกษาพบวา่ นกั

ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินสะสมไวใ้ช้ในยาม

เกษียณอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด แผนยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีอยู่อาศยัระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2579) ไดมุ่้งเนน้ส่งเสริมและพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับประชาชนสนบัสนุนให้มีท่ีอยูอ่าศยั

ไดม้าตรฐาน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี สร้างโอกาสในการเขา้ถึงระบบการเงินและสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่

อาศยั   

ข้อเสนอแนะ  
1. บริษทัควรเพิ่มการอบรมเก่ียวกบัหลกัเกณฑค่์าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้ครอบคลุม

ทุกดา้นเพื่อเป็นขอ้มูลใหแ้ก่พนกังานในการใชค่้าลดหยอ่น 
2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดา้น 

อ่ืนๆ เพื่อใหค้รอบคลุมในการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค่้าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
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