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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินได้

บุคคล ธรรมดา และเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมตามตวั
แปรส่วนบุคคล  ตัวอย่างในการศึกษาคร้ัง น้ี  คือ ประชาชนผู ้มี เ งินได้บุคคลธรรมดาในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหาและความเช่ือมัน่ของ แบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว T-test และF-test ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์พบว่า  1) ตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) เม่ือ เปรียบเทียบ
ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามตวัแปรส่วนบุคล พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้ต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคล 
ธรรมดาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ค าส าคญั: ความรู้ความเขา้ใจ, ภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา, การวางแผนภาษี 

 

1. บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีรายไดเ้กิดข้ึน ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายได้
ท่ีเกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนด 
                                                                 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงัก าหนดให้ยืน่แบบฯ 
เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ท่ีตอ้ง
ช าระ และเงินไดบ้างกรณี กฎหมายก าหนดให้ ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน 
เพื่อใหมี้การทยอยช าระภาษี ขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย (กรมสรรพากร,2563) 

ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลายคนอาจคิดว่าไม่ว่าจะท าวิธีไหนก็ไม่ช่วยให้
ประหยดัภาษีข้ึนมาได ้หรือบางทีอาจคิดวา่ วางแผนภาษีเงินไดก้็เท่ากบัเป็นการท าผดิกฎหมาย แต่ความ
จริงแลว้ค าวา่ “การวางแผนภาษีเงินได”้ คือการเตรียมการเพื่อท่ีจะเสียภาษีใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ในฐานะ
พลเมืองท่ีดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
ประจ าปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้นอ้ยลง ไม่ตอ้งเสียภาษีมากจนเกินไปหรือเสียเบ้ียปรับโดยใช่เหตุ ถา้
วางแผนภาษีเงินไดเ้ป็นอยา่งดี ก็อาจจะไดคื้นภาษีจ านวนไม่นอ้ย ซ่ึงภาษีท่ีไดก้ลบัมาน้ีเราอาจจะน าไป
ต่อยอดให้ออกดอกออกผลสร้างเงินกลบัมาไดอี้กดว้ย กิจกรรมท่ีเกินข้ึนจากกลยุทธ์ทางภาษีซ่ึงท าให้
ค่าใช้จ่ายภาษีลดลง ไม่ใช่การหลีกเล่ียงภาษี (Tax Avoidance) เพราะไม่ได้ใช้อาศัยช่องโหว่ของ
กฎหมายทั้งท่ีเจตนาและไม่มีเจตนาเพื่อท่ีจะไม่ตอ้งเสียภาษี แต่เป็นการน าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มาใชป้ฎิบติัใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการประหยดัค่าภาษี เรียกวา่การวางแผนภาษีเงินได ้

หลกัของการวางแผนภาษีเงินไดต้ามแนวทางของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนั้น เป็นการ
วางแผนภาษีเงินไดเ้พื่อช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถเตรียมการเสียภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึงอาจมีคนทัว่ไปจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่ทราบประโยชน์
ชดัเจนถึงการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ จึงยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้เกิดการประหยดัในค่าภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งจ่ายรายปีอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
ดงันั้นงานวจิยัน้ี จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงประโยชน์ท่ีแต่ละบุคคลจะไดรั้บจากการท่ีทางราชการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆทางภาษี และการตระหนักถึงการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพื่อศึกษาการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาสิทธิประโยชน์ในด้านค่าลดหย่อนภาษีกบัผลต่อการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 



3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานการวจิัย 
1. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 
2. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

แตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 
3. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการใช้สิทธิประโยชน์ในด้านค่าลดหย่อนภาษี

แตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั  
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าไปเป็นแนวทางให้บุคคลทัว่ไปสามารถรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ดา้นค่าลดหยอ่น

ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่ผูท่ี้ตอ้งการวางแผนการลดหยอ่นภาษี 
2. สามารถน าไปเป็นแนวทางให้ทางการรับรู้พฤติกรรมการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ของคนวยัท างานเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆทางภาษีใหเ้ป็นประโยชน์แก่บุคคลธรรมดา 
3. ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไป

เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 

5. ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีดา้นค่าลดหยอ่นภาษี

กบัการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ ผู ้ท่ี บุคคลธรรมดาท่ีท างานอาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรท างานหนาแน่น 
 



2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ผูว้จิยัมีความตอ้งการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเฉพาะดา้นค่าลดหย่อน

ภาษีกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
งานวิจยัน้ีท าการวิจยัรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 – เดือนธันวาคม พ.ศ.

2563 
 
6.ระเบียบวธีิวจัิย 
1.กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดดงัน้ี 
 

 ตัวแปรอสิระ 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อาย ุ
 สถานะ 
 รายได ้
 ระดบัการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 

ตัวแปรตาม 

ปัจจยัดา้นความรู้ในการวางแผนภาษีเงินได ้
 ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินได ้
 สิทธิประโยชน์ดา้นค่าลดหยอ่นทางภาษี 

 



2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผู ้มี เ งินได้ตามมาตรา 39 ท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนผูบ้ริโภคท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณได้

จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ ใชสู้ตรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 และระดบัค่า ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษาคน้ควา้

จากทฤษฏีนกัวิชาการและนกัปฏิบติัการท่ีเขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามโดย
แบบสอบถามจะบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานะ รายได ้การศึกษา เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบ
เดียว รวมจ านวน 5 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านความรู้ในการวางแผนภาษีเงินได้ ของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นค าถามความ
คิดเห็นจากมากไปนอ้ย 

โดยใช้ผูว้ิจยัใช้ Likert’s scale เป็นมาตราวดัลกัษณะของขอ้ความในแบบสอบถามตอนท่ี 2-3 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
 
ตารางที ่1 ตารางแสดงระดบัการวางแผนภาษี 

ระดับการวางแผนภาษี ข้อค าถาม 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 



 เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะใช้คะแนนเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างแบ่งระดบัความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสเกลการวดัความคิดเห็น  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การจดักระท าขอ้มูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บ จ านวน 400 ชุด 
จากนั้นลงรหสั (Coding) ในการดาษท าการ (Coding Sheet) ตามขอ้มูลลงรหสัแลว้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของรหสัขอ้มูลอีกคร้ังก่อนน าไปบนัทึกลงโปรแกรม SPSS 

การประมวลผลขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ทางดา้นสถิติคือโปรแกรม 
SPSS การวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา 
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้สถานะ ระดบัการศึกษา 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ปัจจยัดา้นความรู้ในการวางแผนภาษีเงินไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง วเิคราะห์โดยการใชส้ถิติการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
การวเิคราะห์ดว้ยสถิติขั้นสูง 
1. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้สถานะ 

ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนัใชก้ารทดสอบ ANOVA 
หรือเรียกวา่ Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่าง T-test และ F-test 
 2. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินได้แตกต่างกนัมีการ
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน ใช้การทดสอบ ANOVA หรือเรียกว่า Analysis of 
Variance เพื่อทดสอบความแตกต่าง F-test 
 3. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการใชสิ้ทธิประโยชน์ในดา้นค่าลดหยอ่นภาษีแตกต่างกนัมี
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกนั ใช้การทดสอบ ANOVA หรือเรียกว่า Analysis of 
Variance เพื่อทดสอบความแตกต่าง F-test 
 
 



7. ผลการวจิัย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีดา้นค่า
ลดหยอ่นภาษีกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สรุป
ผลการวจิยัโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดด้งัน้ี 

1. การวิเคราะห์การวางแผนภาษีเงินไดข้องคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 205 คน และเพศชายจ านวน 195 คน ซ่ึง
ส่วนใหญ่อยูช่่วงอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000-29,999 บาท มี
ความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธิประโยชน์ค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
มีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 2. การวิเคราะห์การวางแผนภาษีเงินไดข้องคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครการกบัความรู้
ความเขา้ใจของปัจจยัสิทธิประโยชน์ทางภาษีดา้นค่าลดหยอ่นภาษี 
 ผลการวิจยัพบว่าความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีดา้นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงค่าเฉล่ีย พบวา่ คนวยัท างานในกรุงเทพ
มหานครโดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจท่ีจะใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 อยูใ่นระดบั
ปานกลางและเม่ือพิจารณาความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีดา้นค่าลดหย่อนภาษีน าไป
วางแผนการเสียภาษีทางการเงินไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. การวิเคราะห์การวางแผนภาษีเงินไดข้องคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครการกบัความรู้
ความเขา้ใจของการวางแผนภาษี 
 ผลการวจิยัพบวา่การช าระภาษีแต่ละปีมีการวางแผนภาษีเงินได ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ตอบปานกลาง จ านวน 122 คน รองลงมาตอบ มาก จ านวน 83 คน ตอบมีการวางแผนภาษี น้อย 
จ านวน 79 คน ท่ีเหลือคิดเป็นส่วนนอ้ย 
 ผลการวิจัยพบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนภาษีเงินได้ของท่าน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบปานกลาง 
จ านวน 136 คนรองลงมาตอบมาก จ านวน 96 คน ตอบเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนภาษีมากท่ีสุด 
จ านวน 60 คน ท่ีเหลือคิดเป็นส่วนนอ้ย 
 ผลการวิจยัพบว่าการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีดา้นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่งผลให้เกิดการประหยดัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มข้ึน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบ



ปานกลาง จ านวน 115 คน รองลงมาตอบมาก จ านวน 114 คน ตอบส่งผลให้เกิดการประหยดัภาษีมาก
ท่ีสุด จ านวน 75 คน ท่ีเหลือคิดเป็นส่วนนอ้ย 
สรุปผลการทดสอบสมมติการวจัิย 

การทดสอบสมมติการวจิยัใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยสถิติขั้นสูง ดว้ยการทดสอบ ANOVA หรือ
เรียกวา่ Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่าง T-test และ F-test ไดผ้ลสรุป ดงัน้ี  

สมมติฐานที ่1 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการ
วางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติการวจัิยสมมติฐานที่ 1 

 
 
 
 

สมมติฐาน 
 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การช าระภาษีแต่ละ
ปีมีการวางแผน
ภาษีเงินได้ 

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีด้านค่า

ลดหย่อนภาษีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
วางแผนภาษีเงินได้ 

การเพิม่สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี
ด้านค่าลดหย่อนภาษี
ส่งผลให้เกดิการ

ประหยดัภาษีเพิม่ขึน้ 
เพศ X X X 

อาย ุ X X X 

สถานภาพ X X X 

รายได ้    
ระดบัการศึกษา    

หมายเหตุ  

 เคร่ืองหมาย  หมายความวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เคร่ืองหมาย X หมายความวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  
จากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้และระดับ

การศึกษาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ท่ี



ต่างกนัไม่มีผลต่อการวางแผนภาษีเงินไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ รายไดแ้ละระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐานที ่2 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติการวจัิยสมมติฐานที่ 2 

 
 
 
 

สมมติฐาน 
 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การช าระภาษีแต่ละ
ปีมีการวางแผน
ภาษีเงินได้ 

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีด้านค่า

ลดหย่อนภาษีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
วางแผนภาษีเงินได้ 

การเพิม่สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี
ด้านค่าลดหย่อนภาษี
ส่งผลให้เกดิการ

ประหยดัภาษีเพิม่ขึน้ 
การใชสิ้ทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดา้นค่าลดหยอ่นภาษีไป
วางแผนการเสียภาษีเงินได ้

 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ  

เคร่ืองหมาย  หมายความวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เคร่ืองหมาย X หมายความวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากการทดสอบสมมติฐานคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความเขา้ใจในการวางแผน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั จากการศึกษา
พบวา่ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาแตกต่างกนัยอมรับสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
 



สมมติฐานที ่3 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการใชสิ้ทธิประโยชน์ในดา้นค่า
ลดหยอ่นภาษีแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมติการวจัิยสมมติฐานที่ 3 

 
 
 
 

สมมติฐาน 
 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การช าระภาษีแต่ละ
ปีมีการวางแผน
ภาษีเงินได้ 

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีด้านค่า

ลดหย่อนภาษีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
วางแผนภาษีเงินได้ 

การเพิม่สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี
ด้านค่าลดหย่อนภาษี
ส่งผลให้เกดิการ

ประหยดัภาษีเพิม่ขึน้ 
กลุ่มท่ี 1 ค่าลดหยอ่นส่วนตวั
และครอบครัว 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มท่ี 2 ค่าลดหยอ่นจาก
สินทรัพยห์รือความมัง่มี 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มท่ี 3 ค่าลดหยอ่นจากการ
ออมและการลงทุน  

 
 

 
 

 
 

กลุ่มท่ี 4 ค่าลดหยอ่นส าหรับ
คนใจบุญ 

 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ  

เคร่ืองหมาย  หมายความวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เคร่ืองหมาย X หมายความวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากการทดสอบสมมติฐานคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการใช้สิทธิประโยชน์ใน
ดา้นค่าลดหยอ่นภาษีแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนัจากการศึกษาพบวา่
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการใชสิ้ทธิประโยชน์ในดา้นค่าลดหยอ่นภาษีแตกต่างกนัมีการ
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกันยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญั .05 



8. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีดา้นค่าลดหยอ่นภาษี
กบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้และระดับการศึกษา ท่ี
ต่างกนัมีผลต่อการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริรัตน์ 
พ่วงแสงสุข(2561) เร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาพบว่าเพศ อาชีพ 
และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ประสบการณ์ การรับรู้ ความคุน้เคย ความเขา้ใจ ตลอดจน
ข่าวสาร ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงกฎเกณฑ์ท่ีถูกตอ้งชดัเจน ซ่ึงแต่ละคนอาจมีความรู้แตกต่างกนัไปตามการ
รับรู้ ความเขา้ใจ และความคุน้เคยในแต่ละคน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bloom el al. (1956) ไดนิ้ยาม
ศพัทค์วามรู้ (Knowledge) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึงเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ไปและระลึกถึงวธีิ 
กระบวนการหรือสถานการณ์ต่างๆ เนน้ความจ าและการเกิดความรู้ ไม่วา่ระดบัใดยอ่มมีความสัมพนัธ์
กบัความรู้สึก  
 2.จากการศึกษาพบว่าตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาภรณ์ จุลวฒัฑกะ และประภสัระ 
กิตติมโนรม(2561) เร่ืองความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานในเครือ คุณา
ลยักรุ๊ปได้ศึกษาพบว่า พนักงานในเครือคุณาลยักรุ๊ปมีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่ประชาชนยงัมีความเขา้ใจใน
เร่ืองการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่ท่ีควร และเม่ือพิจารณาจากงานวิจยัของ ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์ (2559) เร่ือง 
การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหถู้กตอ้งท าอยา่งไร พบวา่ การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
คือการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เพื่อให้เสียภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
สามารถประหยดัภาษีไดสู้งสุด ไม่ใช่แนวทางการหลีกเล่ียงภาษี แต่เป็นการใชสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ มา
ค านวณภาษีอยา่งถูกตอ้ง แมห้น่วยงานรัฐจะพยายามออกนโยบายการลดหยอ่นภาษีต่างๆ ให้ประชาชน 
เช่น โครงการช้อปช่วยชาติ แต่ประชาชนก็ยงัคงมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองน้ีค่อนขา้ง น้อย-ปานกลาง 
ดงันั้นหน่วยงานรัฐอาจจะตอ้งประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เร่ืองการวางแผนภาษี รวมทั้งการลดหยอ่น
ภาษีใหก้บัประชาชน มีความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 



 3.จากการศึกษาพบวา่ความรู้ความเขา้ใจในประเด็น ค าถามทั้ง 4ดา้นของดา้นค่าลดหยอ่นภาษี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นค่าลดหยอ่นส าหรับคนใจบุญ. ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อนนัธิตรา ดอนบรรเทา (2560) เร่ือง ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในต าบล
ลานดอกไมต้ก พบวา่ ปัญหาความรู้ความเขา้ใจดา้นค่าใชจ่้าย ค่าลดหยอ่น ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ เบ้ียประกนัชีวติ และเล้ียงบุพการี โดยจะเห็นไดว้า่เม่ือ
มีปัญหาเร่ืองดา้นค่าใชจ่้าย ในการเสียภาษี ยอ่มส่งผลใหข้าดความรู้ดา้นรู้จกัประโยชน์จากมาตรการช่วย
ลดภาระภาษี นัน่เอง ดงันั้นความรู้ดา้นสิทธิประโยชน์ดา้นค่าลดหยอ่นภาษี จึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนควร
ท าการศึกษามาตรการท่ีช่วยลดภาระภาษี เพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนภาษี และท าให้
เกิดการประหยดัภาษีท่ีตอ้งช าระอยา่งถูกกฎหมาย 
 

9. ข้อเสนอแนะงานวจิัย 
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยู่
ในระดบัปานกลางซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ผูแ้บบสอบถามมีความรู้นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น ค่าลดหยอ่นจากการ
ออมและการลงทุนรองลงมาค่าลดหยอ่นส าหรับคนใจบุญและรองลงมาค่าลดหยอ่นจากสินทรัพยห์รือ
ความมัง่มีและค่าลดหย่อนส่วนตวัและครอบครัว ตามล าดบั กรมสรรพากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรร่วมมือกนัประสัมพนัธ์หรือให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมเพิ่ม
มากข้ึน เช่น รู้จกัประโยชน์จากมาตรการท่ีช่วยลดภาระภาษีในประเด็นต่างๆ รู้การจดัการและจดัเก็บ
ขอ้มูลภาษีของตวัเองเพื่อสร้างความรู้ดา้นการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 
 2. ประชาชนทัว่ไปท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จะตอ้งคอยศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองภาษีและการวางแผนภาษีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา คือการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เพื่อให้เสียภาษีได้
อย่างถูกตอ้งและสามารถประหยดัภาษีได้สูงสุด ดงันั้นประชาชนผูเ้สียสามารถวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาควรมีความรู้ความเขา้ใจมากพอในการวางแผนภาษี 
 
 
 
 



10. กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือ ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณความ
อนุเคราะห์เป็นอยา่งยิ่งจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
อย่างสูงท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการให้ค  าปรึกษา ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมอนัมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการ
แกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์และคณะกรรมการทุกท่าน
เป็นอยา่งสูง ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจารย ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตทุดท่าท่ีไดม้อบความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อผูว้ิจยั อีกทั้งพระคุณของครู อาจารยทุ์กท่านท่ีอบรมให้ความรู้พื้นฐาน ประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้แก่ผูว้ิจยั ท่ีขาดไม่ไดก้ารท าวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ท่ีสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีลุล่วงไปได ้
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบพระคุณบิดา มารดาท่ีให้การอบรมเล้ียงดูและให้ความรักและก าลงัใจ
ตลอดจนสนบัสนุนให้ไดรั้บการศึกษาเป็นอยา่งดีโดยตลอดและขอบพระคุณนางสาววิภา บุณยสุรักษ์
และนางสาวชุตินันท์ ประทีป ณ ถลาง ท่ีสละเวลาให้ค  าแนะน าช้ีแนะและคอยให้ก าลงัใจ ตลอดจน
เพื่อนๆนอ้งๆและทุกๆคนในปริญญาโทรุ่นท่ี 35 ทุกท่านมีส่วนร่วมในการใหมิ้ตรภาพและก าลงัใจดีๆท่ี
มีใหก้นัโดยตลอด อนัก่อใหเ้กิดเป็นผลส าเร็จในการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
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