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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   อายุ31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 70,000 
บาท ขึน้ไป กลุ่มตวัอย่างมีความคดิเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวยัท างานท่ี
มีสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และประโชยนท์ี่ไดจ้ากงานวิจยัเพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจที่เก่ียวขอ้งสามารถประยุกตใ์ชใ้นการ
วางแผนงานทางดา้นการตลาด รวมถึงแนวทางในการปรบักลยุทธ์ต่างๆของบริษัท ที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษี เพื่อใหต้รงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั  ที่
ก าลงัตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ส าหรบัภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
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The objectives of this research were to study the factors influencing working-age 

persons of buying decisions on products for tax income deductions in the Bangkok metropolitan 
area. The sample consisted of four working age persons of buying decision on product for tax 
income deduction in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was constructed and used as a 
tool to collect data. The results found that most of the respondents were female, aged between 31-40 
years of age, married, held a Bachelor’s degree, were occupied as employees at private companies, 
and with a monthly income of over 70,000 Baht. The overall opinions on the marketing mix were at a 
very good level. Overall, opinions on products for tax income deduction knowledge was at a level of 
most and the results of the hypotheses testing can be concluded as follows: working-age people with 
a different marital status and average income per month had different buying decisions on products 
for tax income deduction in Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.05. The 
marketing mix, in terms of product and place influenced buying decisions on products for tax income 
deduction in Bangkok metropolitan area at statistically significant levels of 0.05.  As for implication, 
entrepreneurs in relevant fields can employ the research results in developing marketing plans and 
revising company strategies concerning tax deductible products in order to fulfil the current needs of 
working-age people who were considering purchasing personal income tax deductible products. 

 
Keyword : Working-age persons, Buying decisions, Tax income deduction products, Bangkok 
metropolitan area 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิจยัฉบบันีส้ามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี  เนื่องจากไดร้บัความ
อนุเคราะห์ และค าแนะน าจากรองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา อาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้
กรุณา สละเวลาใหค้ าปรึกษาและขอ้แนะน าที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย  ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารยศิ์ริวรรณ เสรีรตันท์ี่ไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานในการสอบ รวมถึงอาจารย ์ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสวุรรณที่เขา้รว่มเป็นกรรมการ ซึ่งทัง้สองท่านไดใ้หค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็น
ประโยชน ์สง่ผลใหง้านวิจยัฉบบันีม้ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ได้
ใหค้วามรูต่้างๆ ซึ่งผูว้ิจัยไดน้ ามาใชใ้นงานวิจยัฉบบันี ้ ขอบคณุผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่ไดส้ละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนส์  าหรบังานวิจยันี ้ รวมถึงก าลงัใจ
และความช่วยเหลือต่างๆ เป็นอย่างดี จากครอบครวั และเพื่อนๆ ทุกท่าน ส่งผลใหง้านวิจัยฉบับนี ้
ประสบความสาเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

อนึ่ง ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชนต่์อผูท้ี่สนใจ  และบริษัทต่างๆที่
สนใจในงานวิจยัเรื่องนี ้ซึ่งหากงานวิจยันีม้ีขอ้บกพรอ่งประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี ้
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรไดก้ าหนดไวต้ามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ว่าประชาชนมีหนา้ที่จะตอ้งเสียภาษีตามที่กฎหมายบญัญัติไว ้เพื่อที่รฐับาลจะน าภาษีที่เก็บจาก
ประชาชนมาใชใ้นการบรหิาร และพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การศกึษา 
สาธารณสุข การคมนาคม การประชาสงเคราะห์ การป้องกันประเทศและรักษาความสงบ
ภายในประเทศ สรา้งสาธารณูปโภค รวมไปถึงเงินเดือนของข้าราชการผู้ท าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชน เรียกไดว้่าการเรียกจดัเก็บภาษีจากประชาชนนัน้ เป็นเครื่องมือทางการคลงัที่ส  าคญัใน
การบริหารประเทศ และเพื่อให้รฐับาลสามารถด าเนินการตามหนา้ที่ที่มีต่อประชาชน ในการดแูล
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

การจดัเก็บภาษีซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของรฐับาลนัน้ อยู่ภายใตก้ารการก ากบัการดูแล และ
ควบคุมของกระทรวงการคลงั โดยทางกระทรวงการคลงัจะมอบหมายหนา้ที่ใหก้บักรมสรรพากร
เป็นหน่วยงานที่มีความรบัผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากประชาชน โดยทางกรมสรรพากรจะท า
หนา้ที่จดัเก็บจากประชาชนผูม้ีที่มีหนา้ที่เสียภาษีโดยประเมินจากความสามารถของบุคคล ผูท้ี่มี
รายไดม้ากจะเสียภาษีมากกว่าผูม้ีรายไดป้านกลาง ส่วนผูท้ี่มีรายไดต้ ่าอาจไม่ตอ้งเสียภาษีเลยได ้
ซึ่งภาษีนัน้ ไดแ้บ่งออกเป็นหลายประเภท ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา, ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล, 
ภาษีมลูค่าเพิ่ม เป็นตน้ 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีการจัดเก็บตามระดับชั้นรายได ้โดยรายไดท้ี่น ามาค านวณ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานัน้เป็นรายไดห้ลงัหักค่าใชจ้่าย และค่าลดหย่อน หรือค่าลดหย่อนภาษี 
ซึ่งหมายถึง “รายการที่กฎหมายก าหนดไว้ให้น าไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึน้หลังจากที่หัก
ค่าใชจ้่ายแลว้  

ดงันัน้ ประชาชนผูม้ีรายไดถ้ึงเกณฑท์ี่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา จึงมีทางเลือกใน
การซือ้ผลิตภณัฑท์ี่สามารถน ามาใชใ้นการลดหย่อนภาษี ผลิตภณัฑท์ี่นิยมใชใ้นการลดหย่อนภาษี
ไดน้ัน้ อนัไดแ้ก่ ผลิตภัณฑก์องทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ผลิตภณัฑก์องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
(RMF) ผลิตภัณฑ์เบี ้ยประกันสุขภาพตนเอง ผลิตภัณฑ์เบี ้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ และ
ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกนัชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต เพราะนอกจากจะน ามลูค่าที่ ซือ้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีไดแ้ลว้นั้น ในทางออ้มก็สามารถสรา้งวินัยในการเก็บออม 
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สรา้งผลตอบแทนในระยะยาวจากผลิตภณัฑท์ี่เลือกซือ้ได ้การลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีจึงเป็น
เครื่องมือบรหิารทางการเงินที่ส  าคญัในการบรหิารภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

อย่างไรก็ตามการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นของตนเองว่า
พรอ้มที่จะซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีหรือไม่ เพราะในบางผลิตภณัฑต์อ้งมีการถือครองในระยะ
ยาว หรืออาจจะมีการตอ้งซือ้ผลิตภัณฑน์ั้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีเป็นเวลาติดกันในระยะยาว 
โดยจะตอ้งค านึงถึงใชส้ิทธิค่าลดหย่อนมากเกินไป จนกระทั่งสรา้งความเดือดรอ้น หรือท าใหส้ภาพ
คล่องในระยะสัน้หายไป ดังนัน้ การวางแผนภาษีดว้ยการหาวิธีซือ้ผลิตภณัฑค่์าลดหย่อนภาษีนัน้
เป็นสิ่งที่ดี เพราะท าใหผู้ม้ีหน้าที่เสียภาษีมีโอกาสประหยัดภาษีได ้แต่บางครัง้การที่มุ่งมั่นใชค่้า
ลดหย่อนเพื่อเสียภาษีใหน้้อยที่สุด ใชจ้่ายเงินไปกับการลดหย่อนภาษีมากเกินไป โดยไม่ศึกษา
รายละเอียดและขอ้มูลในเชิงลึก รวมถึงมองผลกระทบให้รอบดา้นเพียงพอ ก็อาจจะท าใหเ้กิด
ความเสียหายได ้

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดส้  าหรบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีการซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนที่เป็นที่มากที่สดุ ส าหรบับุคคลธรรมดาผูม้ีเงินได้
ที่ถึงเกณฑต์อ้งเสียภาษี รวมถึงเป็นการซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีที่มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่
นอกเหนือจากสิทธิประโยชนท์างภาษีอีกดว้ย รวมถึงผูว้ิจยัจะไดป้ระโยชนใ์นการศึกษา และทราบ
ถึงปัจจัยในดา้นประชากรศาสตร,์ ปัจจยัในดา้นผลิตภัณฑ ์และในดา้นส่วนประสมทางการตลาด
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระในการวิจัยจะมีผลต่อการตัดสินใจในซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
ส  าหรบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะน าขอ้มูลจาก
การท าวิจัยนี ้ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ให้
สามารถตอบสนองและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักลงทุนรายย่อย และรายใหญ่ไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ 

  
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑท์ี่ใชใ้นการลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   
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3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑท์ี่ใชใ้นการลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับความรูค้วามเขา้ใจการลดหย่อน
ภาษีเงินได ้ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศึกษา และคน้ควา้เพื่อจดัท างานวิจยัในหัวขอ้เรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ” ในครัง้นี ้
ผูท้  าวิจยัมีความคาดหวงัเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน ์ดงันี ้

1. เพื่อให้บุคคลวัยท างานสามารถน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาไปวางแผนในการ
บริหารจดัการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของตนเอง สรา้งปัจจยัที่สนบัสนุนโอกาสในการลดจ านวน
เงินไดท้ี่สง่ผลต่อการน าไปค านวณภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดามากยิ่งขึน้ 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจที่เก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลจากการวิจัยไปประยุกตใ์ชใ้น
การวางแผนงานทางดา้นการตลาด รวมถึงแนวทางในการปรบักลยทุธต่์างๆของบริษัท ที่เ ก่ียวขอ้ง
กับผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เพื่อใหต้รงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั ที่ก าลงัตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ส าหรบัภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มของประชากรที่ผูว้ิจยัไดน้ าใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ กลุม่คนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้
กลุ่มประชากรตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มประชากรตัวอย่ างในการวิจัยครั้งนี ้  ได้แก่  กลุ่ มคนวัยท างานใน เขต
กรุงเทพมหานครที่เคยซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เงินได้ ซึ่งไม่ทราบขนาดจ านวนของกลุ่ม
ประชากรที่แน่นอน  จึงใชว้ิธีการค านวณหาขนาดประชากรโดยใชสู้ตรเพื่อไดข้นาดตัวอย่าง 400 
คน เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2560) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้ท าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 15 ตวัอย่าง โดยนบัรวมเป็นกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัทัง้หมด 400 คน 
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วิธีการกลุ่มสุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคย 

ซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้โดยวิธีออนไลน ์ดงันี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงการสร้าง

แบบฟอรม์ออนไลน์ ผ่าน Google Form และส่ง Link URL ใหกับกลุ่มตัวอย่างที่ เต็มใจตอบ
แบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 

ตัวแปรทีท่ าการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก ่

1.1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 21 – 30 ปี 
1.1.2.2 31 – 40 ปี 
1.1.2.3 41 – 50 ปี 
1.1.2.4 51 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส 
1.1.3.3 หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.1.3.2 ปรญิญาโทหรือสงูกว่า 

1.1.5 ประเภทอาชีพ 
1.1.5.1 ประเภทขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
1.1.5.2 ประเภทพนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.5.3 ประเภทธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ   
1.1.5.4 ประเภทอ่ืนๆ โปรดระบ ุ    
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1.1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.1.5.1 12,000 – 29,999 บาท 
1.1.5.2 30,000 - 49,999 บาท 
1.1.5.3 50,000 - 69,999 บาท 
1.1.5.4 70,000 บาท ขึน้ไป 

1.2 สว่นประสมทางการตลาด 
1.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

1.2.1.1 ชื่อเสียงของผูข้าย 
1.2.1.2 การใหบ้รกิาร 
1.2.1.3 คณุค่าผลิตภณัฑ ์
1.2.1.4 ความหลากหลายของสินคา้ และผลิตภณัฑ ์ 

1.2.2 ดา้นราคา 
1.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

1.3 ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อน

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ในการศึกษา และวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัขอก าหนดนิยามศัพทท์ี่ใชส้  าหรบั
งานวิจยั ดงันี ้

1. กลุ่มคนวัยท างาน หมายถึง กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรษัฎากร 
โดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผูเ้สียภาษีเมื่อตัวเองมีรายได ้ยิ่งมีรายไดสู้ง อัตราการเสียภาษีจะยิ่งสูง
ตามขัน้บันได ซึ่งปัจจุบันอัตราการเสียภาษีสูงสุดอยู่ดี 35% โดยมีกรมสรรพากร เป็นหน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบการจดัเก็บ 
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3. ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี หมายถึง ผลิตภัณฑต่์างๆ ที่กฎหมายไดก้ าหนดให้
สามารถน ามาเป็นค่าใชจ้่าย เพื่อหักออกจากเงินไดข้องผูเ้สียภาษีเงินได ้ซึ่งผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษี สามารถแบ่งไดเ้ป็นผลิตภ ณฑ ์ไดด้งันี ้ 

3.1 ผลิตภัณฑก์องทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เป็นกองทุนที่เนน้ลงทุนในหุน้ ไม่
นอ้ยกว่า 65% ของมูลค่ากองทุน ส าหรบัเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี คือเงินลงทุนที่น าไปลงทุน 
ตอ้งไม่เกิน 15% ของรายได ้หรือไม่เกิน 500,000 บาท และตอ้งถือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นเวลา 7 ปี
ปฏิทิน 

3.2 ผลิตภัณฑก์องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) เป็นกองทุนที่ส่งเสริมใหเ้รา
ลงทุนในระยะยาวเพื่อน าเงินที่ลงทุนไวใ้ชใ้นยามเกษียณ โดยเงื่อนไขในการลดหย่อนจะคลา้ยกับ 
LTF ภาษี คือเงินลงทุนที่น าไปลงทุน ตอ้งไม่เกิน 15% ของรายได ้หรือไม่เกิน 500 ,000 บาท แต่ 
RTF จะมีความเสี่ยงในการลงทนุต ่ากว่า LTF เพราะเป็นการลงทนุในระยะยาว  

3.3 ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกันสุขภาพตนเอง หมายถึง เบีย้ประกันสุขภาพตามของ
ตนเองที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจ านวน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝาก
แบบมีประกนัชีวิตแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท โดยเบีย้ประกนัสขุภาพนัน้หมายถึง ประกนัที่ให้
ความคุม้ครองเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล  

3.4 ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกันชีวิตแบบบ านาญ หมายถึง เบีย้ประกันที่สามารถใช้
สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจ านวน 200,000 บาท โดย
จะตอ้งระยะเวลาคุม้ครองตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ท ากบับรษิัทประกนัชีวิตในประเทศไทย และมีการจ่าย
ผลประโยชนเ์ป็นรายงวดอย่างสม ่าเสมอ และก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชนเ์มื่อมีอายุ
ตัง้แต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านัน้  

3.5 ผลิตภัณฑ์เบีย้ประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต หมายถึง 
เบีย้ประกันชีวิตทั่วไป หรือมีการออมและควบคู่กับประกันชีวิต โดยสามารถลดหย่อนตามที่จ่าย
จริงสงูสดุไม่เกินจ านวน 100,000 บาท โดยตอ้งมีระยะเวลาคุม้ครองตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ตอ้งท ากับ
บรษิัทประกนัชีวิตในประเทศไทย ไดร้บัเงินคืนไม่เกิน 20% ของเบีย้ประกนัชีวิตรายปี  

4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรทาง
การตลาดของผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์องทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ผลิตภณัฑ์
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกันสุขภาพตนเอง ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกัน
ชีวิตแบบบ านาญ และผลิตภัณฑ์เบีย้ประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต และ
สามารถใชร้ว่มกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุม่เปา้หมาย ประกอบดว้ย 
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4.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัสิ่งที่เสนอผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีขายสูต่ลาดสามารถท าใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจ ไดแ้ก่ 

4.1.1 ชื่อเสียงของผู้ขาย หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับความส าคัญกับ
ชื่อเสียงและรางวัล รวมไปถึงผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษี 

4.1.2 การใหบ้ริการ หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการของพนกังาน
ของบรษิัทหรือตวัแทนขายผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีในดา้นการใหค้ าปรกึษา และการใหบ้รกิารผ่าน
สาขา ส านกังาน และช่องทางออนไลน ์

4.1.3 คุณค่าผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์อง
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี ไดแ้ก่ สิทธิประโยชนล์ดหย่อนภาษี ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุ 

4.1.4 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่ ลกัษณะการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน หรือจ านวนเบีย้ประกัน 
ความคุม้ครอง เป็นตน้  

4.2 ดา้นราคา หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคุม้ค่ากับจ านวนเงินที่ลงทุน 
และสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บั อตัราผลตอบแทน และค่าธรรมเนียมที่มีความเหมาะสม 

4.3 ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบ้ริการ
ของบริษัทหรือตวัแทนขายผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีใหบ้ริการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่องทางการ
รบัช าระและช่องทางการใหบ้รกิารในการท าธุรกรรม 

4.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัความหลากหลาย
ของการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี การจัดรายการส่งเสริมการตลาด และการจัด
กิจกรรมพิเศษแก่ผูท้ี่สนใจโดยบรษิัทหรือตวัแทนขายผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี หมายถึง ระดับความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได ้ส าหรบัภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาประจ าปี  

6. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง 
ขั้นตอนที่กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
เนื่องมาจากพิจารณาแลว้ว่า อตัราดอกเบีย้ สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัมีความเหมาะสม พอใจกบัการ
บริการของพนักงานขาย รวมไปถึงการที่ไดร้บัค าแนะน าจากบุคคลใกลช้ิด ตลอดจนการตัดสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดอี้กในอนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์

- ชื่อเสียงของผูข้าย 
- การใหบ้รกิาร 
- คณุค่าผลิตภณัฑ ์
- ความหลากหลายของสินคา้ 

2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การสง่เสรมิการตลาด 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
ลดหย่อนภาษี 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดาของคนวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 



  9 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งต่างๆ โดยก าหนดประเด็นในการน าเสนอตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจ 
4. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
5. แนวคิด เก่ียวกบัภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
6. แนวคิด เก่ียวกบัผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
8. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์

ความหมาย 
สวุสา  ชยัสรุตัน ์(2543) กลา่วว่า ประชากรศาสตร ์(Demographic) เป็นปัจจยัต่างๆ 

ที่เสมือนหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคล  อนัไดแ้ก่ อายุ เพศ 
ขนาดครอบครวั รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาติ สัญชาติและ
สถานภาพทางสงัคม เป็นตน้ 

วิไลพร สตุนัไชยนนท ์(2550) ไดใ้หค้วามหมาย ประชากรศาสตร ์ไวว้่า เป็นศาสตรท์ี่
ศกึษาเก่ียวกบัขนาดหรือจ านวนของคนที่มีอยู่ในสงัคม ภมูิภาค และรวมไปถึงระดบัโลก  

ฮานนา และโวสริค (Hanna & Wozniak, 2009) ชิฟแมน และคานุก  (Shiffman & 
Kanuk, 2003) ไดใ้หค้  านิยามค าว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไวว้่าหมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบัตัว
บุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได ้ศาสนาและเชือ้ชาติ ซึ่งลว้น
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยทั่วไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานที่นักการตลาดมักจะน ามา
พิจารณาส าหรบัการแบ่งสว่นการตลาด (Market Segmentation) โดยการน ามาเชื่อมโยงกบัความ
ตอ้งการ ความชอบ พฤติกรรม และอตัราการใชส้ินคา้ของผูบ้รโิภค 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ใหค้วามหมายของประชากรศาสตร ์หมายถึง การศึกษา
ทางสถิติเก่ียวกับประชากรในแง่อัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่น และการกระจาย เป็นต้น 
รวมทัง้ผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ   

DEMOGRAPHIC PARTITIONS (2013) ได้ให้ความหมายของ ประชากรศาสตร ์
(อังกฤษ: demography) ไวว้่า หมายถึง การศึกษาทางสถิติของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มนุษย ์จดัเป็นวิทยาศาสตรท์ั่วไปแขนงหนึ่ง ศาสตรน์ีส้ามารถใชว้ิเคราะหป์ระชากรมีชีวิตพลวตัใด 
ๆ เช่น การศึกษาประชากรที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือสถานที่  ประชากรศาสตรค์รอบคลุม
การศึกษาขนาด โครงสรา้ง และการกระจายของประชากรเหล่านี ้และการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ที่
หรือเวลาเมื่อมีการเกิด การย้ายถิ่น การเปลี่ยนตามวัยและการเสียชีวิต สามารถประมาณการ
ประชากรของโลกไดโ้ดยอาศยัการวิจยัทางประชากรศาสตร ์

สาระ ดี ดี .ค อม  (2557 ) กล่ าวถึ ง  ลั กษณ ะทางป ระชาก ร  (Demographic 
Characteristics) ไวว้่า ไดแ้ก่ อายุ เพศ การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งกลุ่มที่มี
ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรบัข่าวสารแตกต่างกนัไปดว้ย    

วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ไว้ว่า 
หมายถึง ความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้ง
รา่งกาย ความอาวโุสในการท างาน ประสบการณท์ างาน เป็นตน้ โดยแสดงถึงความเป็นมาของแต่
ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการ
แสดงออกที่แตกต่างกนัซึ่งมีสาเหตมุาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรห์รือภูมิหลงัของ
บคุคลนัน้ๆ 

ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์เป็นปัจจัยที่องค์กรธุรกิจ
น ามาใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของประชากรทางดา้นขนาด การกระจาย และโครงสรา้งของ
ประชากร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ คือ ขนาด การกระจายของประชากร เพศ อาชีพ 
การศึกษา อายุ และรายได้ ส่วนใหญ่นิยมใช้ประชากรศาสตรใ์นการแบ่ งส่วนตลาด เนื่องจาก
คุณลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคทัง้ทางตรง
และทางออ้ม โดยผ่านค่านิยมสว่นบคุคลและรูปแบบการตดัสินใจของบุคคล 
  



  12 

ตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร ์
ปรมะ สตะเวทิน  (2546) ได้อ ธิบายถึ งคุณ สมบั ติ เฉพาะของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์ซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั โดยคณุสมบติัเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่อผูร้บัสาร
ในการท าการสื่อสาร การตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของผูบ้รโิภค อนัไดแ้ก่ 

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในดา้นสรีระ ความถนัด สภาวะ
ทางจิตใจอารมณ์ จากงานวิจัยทางดา้นจิตวิทยาทัง้หลายไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอย่าง
มากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคมไดก้ าหนดบทบาท และ
กิจกรรมของคนสองทัง้เพศไวแ้ตกต่างกนั สะทอ้นถึงการท าการตลาดโดยเลือกเฉพาะเจาะจงในแต่
ละเพศ ซึ่งก็จะท าใหม้ีความแตกต่างกนัไปดว้ย 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัส าคญัต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยเ์นื่องจาก
อายุจะเป็นตัวก าหนดหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกเก่ียวกับความมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเป็น
เครื่องบ่งชี ้หรือแสดงความคิด ความเชื่อ ลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ของ
บุคคล โดยทั่วไปเมื่ออายุเพิ่มขึน้ ประสบการณจ์ะสงูขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึน้ วิธีคิด
และสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นการท าการตลาดหรือการส ารวจพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่ากงนั ย่อมตอ้งเล็งเห็นความส าคญัที่แตกต่างกนัออกไปดว้ย 

3. การศึกษา (Education) คือ การศึกษาหรือความรู ้ซึ่งเป็นลกัษณะอีกประการ
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผูร้บัสาร การที่คนไดร้บัการศึกษาที่ต่างกันในยุคสมยัที่ต่างกัน ย่อมสะทอ้นถึง
ความคิดที่แตกต่างกันไปดว้ย ระบบการศึกษาที่แตกต่างกันจึงมีผลท าใหใ้นแต่ละคนมีความรูส้ึก
นึกคิด อดุมการณ ์และความตอ้งการที่แตกต่างกนั คนทั่วๆ ไปมักจะสนใจหรือยดึแนวความคิดใน
แนวสาขาของตนเป็นส าคัญ และบุคคลมักมีลักษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งชีถ้ึงพื ้นฐาน
การศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เนื่องจากสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบันที่อบรมกล่อมเกลาให้
บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกนั ทางดา้นครูผูส้อนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผูเ้รียน
โดยการสอดแทรกความรูส้ึกนึกคิดของตัวให้แก่ผู ้เรียน ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นตัวก าหนดใน
กระบวนการเลือกสรรของผูร้บั ตลอดจนพฤติกรรมของผูบ้รโิภค การตดัสินใจ เป็นตน้ 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เชือ้
ชาติและชาติพันธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิล  าเนา พืน้ฐานของครอบครวั อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน 
ปัจจัยเหล่านี ้มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อผู้รบั ซึ่งในการวิจัยได้ชีใ้ห้ เห็นว่าสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รบัสารที่มีต่อผู้ส่งสาร และสาร 
สถานะภาพทางสังคม และเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกันมี
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ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน ดังนั้นการท าการตลาด หรือการส ารวจพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค หากศกึษาในดา้นสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ จะย่อมสะทอ้นพฤติกรรมที่แตกต่าง
กนัในแต่ละคนไดอ้ย่างชดัเจน   

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2552) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไวว้่า 
เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดด้านลักษณะประชากรศาสตร ์ถือเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญและสถิติที่วัดไดข้องประชากรจะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด
มากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

1. เพศ (Sex) เพศเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส  าคัญ ดังนัน้นักการตลาด
ต้องศึกษาตัวแปรนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี ้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตจุากการที่สตรีท างานมากขึน้ 

2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑต่์างๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์
ที่ส  าคฐัที่ใชใ้นการวางแผนทางการตลาด นกัการตลาดไดค้น้ควา้ความตอ้งการของส่วนตลาดส่วน
เล็ก (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัที่ตลาดส่วนนัน้เป็นปัจจัยที่ท าใหค้นมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของความคิด และพฤติกรรมคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ ์
และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรกัษ์นิยม 
ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนที่มีอายุนอ้ย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์
ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหา
ข่าวสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทิง ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มคนที่มีอายุแตกต่าง
กนั ก็จะมีพฤติกรรมที่สะทอ้นวัยของตนเองที่แตกต่างกันออกไปดว้ย เช่น หากเป็นผูสู้งอายุ ก็จะ
บรโิภคสินคา้เพื่อสขุภาพเป็นส าคญั 

3. สถานภาพสมรส (Marital Status) เป็นองคป์ระกอบสหประชาชาติ โดยแบ่ง
ประเภทสถานภาพสมรส ดังนี ้โสด สมรส หมา้ย หย่ารา้ง สมรสแต่แยกกันอยู่โดยไม่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ความแตกต่างในสถานภาพสมรส มีความส าคัญทางประชากรศาสตร ์สัดส่วนของ
ประชากรในแต่ละสถานภาพสมรสมีผลต่ออัตราเจริญพันธุ์ และอัตราตายในประเทศ กล่าวคือ 
สดัส่วนของสตรีที่สมรสสงูย่อมจะมีอัตราเกิดสงู นอกจากนีย้งัพบว่า ชายและหญิงที่สมรสมีอตัรา
ตายต ่ากว่าคนโสด หมา้ย และหย่ารา้งในกลุม่อายเุดียวกนั 

4. การศึกษา (Education) เป็นปัจจยัดชันีหนึ่งที่แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกับการศึกษาของประชากรเป็นขอ้มูลที่มีประโยชนแ์ก่รฐับาลและ
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เอกชนในการน าไปเป็นพืน้ฐานการคาดประมาณก าลังคนในอนาคต จะเห็นไดว้่าประเทศใดมี
สดัส่วนของประชากรที่ไม่รูห้นังสือ หรือไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้ก็หมายถึงว่าประเทศนัน้ยัง
ดอ้ยพฒันาอยู่มาก และการทราบถึงสดัสว่นของประชากรในวยัศกึษาเลา่เรียนก็ย่อมมีส่วนช่วยใน
การวางแผน และนโยบายทางการศกึษาของรฐับาล 

5. รายได้ (Income) เป็นตัวแปรส าคัญอย่างหนึ่งในการก าหนดอัตราส่วนของ
ตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มี
รายไดต้ ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการแบ่งส่วนตลาดคือ รายได้
อาจจะเป็นตวัชีก้ารมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินคา้ที่
แทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตัวแปรที่ใชบ้่อยมาก นักการ
ตลาดส่วนใหญ่จะน าเกณฑ์รายไดร้วมกับตัวแปรดา้นประชากรศาสตรห์รืออ่ืนๆ เพื่อใหก้ าหนด
ตลาดเปา้หมายไดช้ดัเจนยิ่งขึน้  

สาระดีดี.คอม (2557) กลา่วถึง ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตรไ์ว ้ดงันี ้
1. อายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจ าตัวบุคคลที่ส  าคัญมาก
ในการศึกษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร ์โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเป็น
เครื่องบ่งชีถ้ึงความสามารถในการท าความเขา้ใจในเนือ้หาและข่าวสารรวมถึงการรบัรูต่้างๆ ได้
มากนอ้ยต่างกนั 

2. เพศ เป็นลกัษณะทางประชากรที่บุคคลไดร้บัมาแต่ก าเนิด ในประชากรกลุ่ม
ใดๆ ก็ตาม จะประกอบดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดย
ปกติแลว้จะมีจ านวนที่ใกลเ้คียงกนัเพราะธรรมชาติไดส้รา้งความสมดลุทางเพศมาใหก้บัประชากร
ทุกกลุ่มเพศ เป็นปัจจัยพื ้นฐานด้านร่ายกายที่แตกต่างกันของบุคคล เป็นสถานภาพที่มีมาแต่
ก าเนิดของบุคคล เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล 
ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกนัดว้ย    ความแตกต่างทางเพศท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความ
ตอ้งการที่จะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ไดม้ีความตอ้งการที่จะส่ง
และรบัข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการที่จะสรา้งความสมัพันธ์อันดีใหเ้กิด
จากการรบัข่าวสารนัน้ดว้ย (กิ่งแกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ 2546) 

3. ระดับการศึกษา การศึกษาในที่นี ้หมายถึงระดับการศึกษาที่ ได้รับจาก
สถาบนัการศึกษา และที่ไดร้บัจากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถใน
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การเลือกรับข่าวสาร และอัตราการรูห้นังสือ ระดับการศึกษาจะท าให้คนมีความรู ้ความคิด 
ตลอดจนความเขา้ใจในสิ่งต่างๆ กวา้งขวางลึกซึง้แตกต่างกนัออกไป ท าใหผู้พ้ดูสามารถแยกความ
เหมาะสมของเนือ้หาและตวัอย่างที่จะยกมากลา่วได ้การศึกษานอกจากจะท าใหบุ้คคลมีศกัยภาพ
เพิ่มขึน้แลว้ การศึกษายังท าใหเ้กิดความแตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีก
เช่นกนั    

4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม เป็นเครื่องชีถ้ึงเรื่องที่กลุ่มจะสนใจรบัรูข้่าวสาร
บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมที่แตกต่างกันทัง้การประกอบอาชีพ รายได ้ศาสนา รวม
ไปถึงสถานภาพสมรสย่อมสง่ผลต่อการรบัสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

5. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครวั รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดแูลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจ
การใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการ
แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชนต่์อการดแูลตนเอง ผูท้ี่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่าจะมีการศึกษานอ้ย 
ท าให้มีข้อจ ากัดในการรบัรู ้เรียนรู ้ตลอดจนการแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์ในการดูแล
ตนเอง 

6. อาชีพ ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการรวมกลุม่ จะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคล ช่วงเวลาที่เปิดรบัข่าวสาร เรื่องที่กลุ่มผูฟั้งสนใจเช่น กลุม่ชาวนาก็จะสนใจเก่ียวกบัเรื่อง
ขา้ว ราคาขา้ว ปุ๋ ย เป็นตน้ ในบางกรณีคนที่มีอาชีพอย่างหนึ่งแต่อาจจะไปรวมกลุม่กบัคนที่มีอาชีพ
หนึ่งก็ได ้ซึ่งก็จะท าใหค้วามสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป 

7. ศาสนาหรือกลุ่มความเชื่อในศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม หรือศาสนา
ครสิต ์หรืออ่ืนๆ ย่อมมีแนวคิด วฒันธรรม ประเพณี และหลกัการในการคิดตดัสินใจต่อการรบัสาร
แตกต่างกันตามรายละเอียดปลีกย่อยของศาสนา ดังนั้นการสื่อสารหรือถ่ายทอดขอ้มูลโดยการ
พิจารณาความแตกต่างทางศาสนาย่อมเป็นผลดีในการสามารถสงสารให้แก่ผู ้รบัสารได้อย่าง
ถกูตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูร้บัสารมากที่สดุ 

8. สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส 
หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือ
ทางด้านศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรูข้่าวสาร 
สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการ
คิดการวิเคราะหข์อ้มลูข่าวสาร  
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ
คณะ (2552) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
การตลาด เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและสถิติที่วดัไดข้องประชากรจะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  การศึกษา รายได ้อาชีพ และเพื่อน ามาศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ความหมายส่วนประสมทางการตลาด 
สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) ได้ให้ความหมายของค าว่า ส่วนประสมการตลาด 

(marketing mix) ไว้ว่าการด าเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจัยต่างๆ มากระทบการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานทางการตลาด โดยจะแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในของ
กิจการ (internal factors) ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการสามารถควบคมุใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
กิจการ คือ ส่วนประสมการตลาด และปัจจยัภายนอก (external factors) ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของกิจการไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ต้องปรบัปัจจัยภายในใหส้อดคล้องกับ
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง คู่แข่งขนั วัฒนธรรม กฎหมาย 
และเทคโนโลย ี

Kotler (2000) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด ไว้ว่าเป็นกลุ่มของ
เครื่องมือทางการตลาดที่องคก์รใชใ้นการปฏิบัติตามวัตถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
เรียกว่า 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่จ  าหน่าย และการสง่เสรมิการขาย 

Boone and Kurtz (1989) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาด ไว้ว่าเป็น
ปัจจัยที่กิจการจะตอ้งใชร้่วมกันเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายเก่ียวขอ้งกันของ 4 
ดา้น คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) 

Kotler and Keller (2012) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด ไว้ว่าหมายถึง 
เครื่องมือทางการตลาดที่กิจการสามารถควบคมุไดแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการวางกลยุทธเ์พื่อให้
บรรลวุตัถุประสงคท์างการตลาด โดยการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากนีก้ารน า
ข้อมูลจากส่วนประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์จะท าให้นักการตลาดเข้าใจผลกระทบของ
กิจกรรมทางการตลาดในแต่ละกิจกรรมไดอ้ย่างแม่นย า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย



  17 

กิจกรรม 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) และดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion)  

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (1997) ไดใ้หค้วามหมายของตวัแปรในแต่ละดา้น ดงันี ้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง

คุณภาพ การออกแบบรูปทรง ตรายี่หอ้ บรรจุภัณฑ ์หรือหีบห่อ การรบัประกัน ขนาด และรูปร่าง
การบรกิาร เป็นตน้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาสินคา้ ส่วนลด การรบัรูร้าคาสินคา้ของผูบ้ริโภค
ระยะเวลาการจ่ายเงิน ความคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกบัสิ่งที่เสียไป เป็นตน้ 

3. สถานที่จ  าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจ าหน่าย สถานที่จ  าหน่าย
สินคา้ สินคา้คงคลงั การขนสง่ ความสะดวกในการเดินทาง เป็นตน้ 

 4. การสง่เสริมการขาย (Promotion) หมายถึง กานสง่เสริมการขาย การโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ ์การขายตรง การสง่เสรมิการขายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 

Kotler (2012) ไดก้ลา่วถึง สว่นประสมทางการตลาด ว่าประกอบไปดว้ย 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิ่งที่กิจการเสนอขายเพื่อตอบสนองความ

ต้องการ และให้ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดยสิ่งที่ เสนอขายสามารถเป็นสิ่งที่มีตัวตนทาง
กายภาพ จับตอ้งได ้เช่น รถยนต ์โทรศัพท ์เครื่องนุ่งห่ม เครื่องส าอาง เป็นตน้ และสิ่งที่ไม่มีตัวตน 
เช่น ธุรกิจบริการ ระบบงานคอมพิวเตอร ์โดยสิ่งที่ เสนอขายนั้นจะมีวัฏจักรชีวิตของตัวเอง 
(Product life cycle) เริ่มตั้งแต่ช่วงเติบโตของยอดขายไปยังช่วงที่ยอดขายเติบโตอย่างสมบูรณ ์
และจบลงที่การถดถอยของยอดขาย  

ผลิตภณัฑน์ัน้จ าเป็นที่จะตอ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) และมีมูลค่า (Value) ต่อ
ผู้บริโภคเพื่อที่จะท าให้ผู ้บริโภคได้ท าการซือ้ผลิตภัณฑ์ในการวางแผนทางด้านผลิตภัณฑ์นั้น 
นักการตลาดจึงจ าเป็นที่จะตอ้งพิจารณาระดับของผลิตภัณฑ ์ซึ่งมี 5 ระดับ และในระดับที่สูงขึน้
นัน้ผลิตภณัฑจ์ะมีมลูค่าต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ 

ระดบัของผลิตภณัฑ ์5 ระดบั ไดแ้ก่ 
1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่ผู ้บริโภค

ตอ้งการที่จะไดจ้ากผลิตภัณฑ ์หรือการซือ้จริงๆ หรือมาจากสาเหตุที่ผูบ้ริโภคเลือกซือ้ เช่น สิ่งที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากการซือ้ประกนั คือ ความคุม้ครอง  
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1.2 ผลิตภัณฑ์แท้จริง  (Actual Product) คือ การที่ นักการตลาดเปลี่ ยน
ผลิตภณัฑห์ลกัใหเ้ป็นผลิตภัณฑส์ าหรบัการขาย ซึ่งเป็นการท าใหผ้ลิตภณัฑห์ลกัท าหนา้ที่ไดดี้ขึน้ 
เช่น สิ่งที่ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัจากการซือ้ประกนั คือ สิทธิการลดหย่อนภาษี การออมทรพัย ์

1.3 ผลิตภัณฑท์ี่คาดหวัง (Expect Product) คือ การที่นักการตลาดเตรียมสิ่งที่
ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดโ้ดยทั่วไปหลงัจากที่ซือ้ผลิตภณัฑห์รือบริการ เช่น ส่วนลดในการเลือกซือ้
ผลิตภณัฑอ่ื์นที่เขา้รว่มรายการ 

1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) คือ การที่นักการตลาดมอบสิ่งที่
เหนือความคาดหวงัของผูบ้รโิภค เช่น แบรนดส์ินคา้ 

1.5 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential Product) คือ คุณสมบัติใหม่ของ
ผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทท าการคน้หา พฒันาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่ถูกก าหนดขึน้เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าเช่า ราคา ค่าปรับ ค่า
นายหน้า ซึ่งผูบ้ริโภคจะท าการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value) กับราคาของ
ผลิตภณัฑ ์(Price) และเมื่อพิจารณาในมมุมองที่แคบที่สดุ ราคาหมายถึง จ านวนเงินที่ก าหนดขึน้
เป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัผลิตภัณฑห์รือบริการ ส่วนในมุมมองกวา้ง ราคาอาจหมายถึง จ านวนรวม
ของคณุค่าทัง้หมดที่ผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนข์องการไดร้บัหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์
หรือบรกิาร 

ทัง้นี ้ราคายงัเป็นสิ่งที่ก าหนดถึง คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคณุค่าของตราสินคา้หรือตวัสินคา้  

ปัจจยัในการก าหนดกลยทุธท์างดา้นราคา ไดแ้ก่ 
2.1 การก าหนดราคา (List Price) คือการที่กิจการพิจารณาก าหนดราคาให้

เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการ และการวางของผลิตภัณฑ ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นราคาของกลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

2.2 การให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ (Price Discount & Allowance) คือการให้
สว่นลดจากราคาที่ก าหนดเพื่อเป็นการจงูใจใหผู้บ้รโิภคมาซือ้ 

2.3 การใหร้ะยะเวลาในการช าระเงินและสินเชื่อ (Payment Period and Credit 
Term) คือการใหร้ะยะเวลาในการช าระเงินหลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดท้ าการซือ้ ตามเงื่อนไขที่ไดต้กลง
กนัไว ้
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3. ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่ใชใ้นการส่งมอบผลิตภณัฑห์รือ
บริการไปยงัผูบ้ริโภค โดยการส่งมอบ สามารถท าไดด้ว้ยตนเองหรือผ่านคนกลาง โดยการส่งมอบ
ผลิตภัณฑแ์ละบริการนัน้จะพิจารณาถึงความสะดวกสบายของผูบ้ริโภค ทัง้ในดา้นสถานที่ เวลา 
และวิธีการ กระบวนการในการออกแบบช่องทางการจ าหน่ายจะเริ่มจากการคน้หาสิ่งที่ผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายตอ้งการจากช่องทางนัน้ ผูบ้ริโภคอาจตอ้งการซือ้จากสถานที่ใกลแ้ละสะดวก หรือ
สถานที่ที่ผูบ้ริโภคเต็มใจที่จะเดินทางไกลขึน้เพื่อไปยังสถานที่ที่เป็นศนูยก์ลางของผลิตภัณฑแ์ละ
บริการ หรือท าการซือ้ดว้ยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางออนไลน ์ส าหรับดา้นการส่งมอบ
สินคา้ ผูบ้ริโภคอาจจะตอ้งการใหม้ีบริการเพิ่มเติม เช่น บริการการส่ง การใหเ้ครดิต การซ่อมแซม 
การติดตัง้ การรบัประกนั เป็นตน้ ดังนัน้การส่งมอบที่รวดเร็ว ช่องทางการซือ้ที่มีความหลากหลาย 
และการใหบ้ริการเพิ่มเติมที่มีมากขึน้นั้น จะท าให้ระดับการใหบ้ริการของช่องทางการจ าหน่าย
เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
ขอ้มูลระหว่างกิจการ ทัง้ผลิตภัณฑแ์ละบริการ กบัผูบ้ริโภค มีวตัถุจุดประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริโภครบัรู ้
ขอ้มลูของตราสินคา้ ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือองคก์ร ซึ่งตอ้งสรา้งการรบัรูอ้ย่างสม ่าเสมอ และสรา้ง
ความความพึงพอใจต่อตราสินคา้ผ่านการจูงใจ เพื่อใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภัณฑ ์โดยการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกิจการและผูบ้ริโภคนัน้ เป็นการสรา้งทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ สามารถ
ท าได้โดยผ่านเครื่องมือที่แตกต่างกัน เช่น การติดต่อสื่อสารโดยใช้พนักงานขาย (Personal 
selling) ท าการขาย หรือการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) กิจการ ทัง้นีอ้าจ
เลือกใช้หลายเครื่องมือในการสื่อสารโดยใช้หลัก หรือ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication ) หรือ IMC เพื่อใหท้ าการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งประกอบไปดว้ย 

4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอแนวคิดของสินคา้
หรือบริการในช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน ์วิทยุ สิ่งพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต ป้ายโฆษณาตามสถานที่
สาธารณะ เป็นตน้ 

4.2 การส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยส่งเสรมิ หรือ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตัดสินใจซือ้หรือทดลองใชผ้ลิตภัณฑห์รือบริการในระยะเวลาสัน้ๆ เช่น การลด
ราคา การแจกสินคา้ทดลอง การเสนอสิทธิประโยชนพ์ิเศษ การแลกซือ้ และโปรแกรมการส่งเสริม
การขายต่างๆ 
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4.3 งานแสดงและการใหม้ีประสบการณร์ว่ม (Events & Experiences) หมายถึง 
การที่กิจการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ เช่น การที่ผู ้ผลิตอุปกรณ์
รองเท้ากีฬาสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งมาราธอน การที่ผู ้ขายประกันภัยสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงพยาบาล 

4.4 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข่ าว  (Public Relations & Publicity) 
หมายถึง กิจกรรมที่กิจการจัดขึน้เพื่อให้กลุ่มบุคคลต่างๆ เขา้ร่วม เช่นพนักงานในองค์กร กลุ่ม
ลกูคา้ องคก์รภาครฐั สื่อต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณข์องผลิตภณัฑห์รือบรษิัท 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การสื่อสารโดยตรงกับ
ผูบ้รโิภค ผ่านทาง โทรศพัท ์จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) หรือต่อหนา้ 

4.6 การตลาดปฏิสัมพันธ์ (Interactive Marketing) หมายถึง กิจกรรมผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มการ
รบัรูใ้นตราสินคา้ 

4.7 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) หมายถึง การ
สื่อสารระหว่างบคุคลผ่านการพดูคยุ การเขียน หรือช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งการสื่อสารนัน้จะ
เก่ียวกบัประสบการณใ์ชง้านผลิตภณัฑ ์

ความส าคัญของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเตอรเ์น็ตนั้น เมื่อผูบ้ริโภคเกิด
ความพงึพอใจในผลิตภณัฑจ์ะสง่ผลใหม้ีอิทธิพลในการชกัจงูหรือโนม้นา้วใหค้นรอบขา้งมาทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นด้วย แต่ในขณะเดียวกันหากผู้บริโภคไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถ
ขดัขวางไม่ใหค้นรอบขา้งมาทดลองใชส้ินคา้ไดด้้วยเช่นเดียวกนั ดงันัน้บุคคลที่เป็นกลุ่มอา้งอิงจึงมี
อิทธิพลมากที่สดุต่อการตัดสินใจ เนื่องจากผูบ้ริโภคจะมีความคิดว่าคนใกลช้ิด คนรูจ้ัก หรือกลุ่ม
อ้างอิงจะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าการโฆษณาจากผู้ผลิต เนื่องจากเป็นค าบอกเล่าจาก
ประสบการณต์รงของผูใ้ชท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งกบันกัการตลาด 

4.8 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึงการสื่อสารซึ่งหน้า
ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย เพื่อเป็นการน าเสนอ และตอบปัญหาเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์  
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลา่วมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Kotler (2012) ที่กล่าว
ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการสามารถควบคมุไดแ้ละสามารถ
น ามาใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ประกอบด้วย (1) ด้าน
ผลิตภัณฑ ์หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดและใหค้วามพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ทัง้นีผู้ว้ิจัยขอเลือก
คณุสมบติัของผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นงานวิจยัผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ไดแ้ก่ ชื่อเสียงของผูข้าย 
การใหบ้ริการ คณุค่าผลิตภณัฑ ์และความหลากหลายของสินคา้ (2) ดา้นราคา หมายถึง จ านวน
เงินที่ถูกก าหนดขึน้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังผู้บริโภค และ (4) การส่งเสริม
การตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค วัตถุ
จุดประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริโภครบัรูข้อ้มลูของตราสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและประชาสมัพันธ์ โดยผูว้ิจัยตอ้งการศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจ 
ความหมายของความรู้ 

ชวาล แพรตักุล (2516) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ความรู ้ว่าหมายถึง ขอ้เท็จจริง
และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระท าที่บุคคลไดส้ะสมและถ่ายทอดต่อกนัมาตั่งแต่ในอดีต 
และบคุคลสามารถรบัทราบสิ่งเหลา่นีไ้ด ้

ประภาเพ็ญ   สุวรรณ  (2520) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความรู ้ว่าหมายถึง 
พฤติกรรมขัน้ตน้ซึ่งผูเ้รียนเพียงแต่จ าได ้อาจจะโดยการฝึกหรือโดยการมองเห็นความรูข้ัน้นีไ้ดแ้ก่ 
ความรูเ้ก่ียวกบัค าจ ากดัความ ความหมายทฤษฏี ขอ้เท็จจริง กฎ โครงสรา้ง และวิธีการแกปั้ญหา
เหลา่นี ้

จ านง พรายแย้มแข (2561) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความรู้ ว่าหมายถึง 
ความสามารถในการรกัษาไวซ้ึ่งเรื่องราวทัง้ปวงของประสบการณท์ี่ผ่านมา รวมสิ่งที่สมัพนัธก์นักบั
ประสบการณน์ัน้ ๆ  

รตัติกรณ ์จงวิศาล (2535) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ความรู ้ว่าหมายถึง กฏเกณฑ ์
ขอ้เท็จจรงิและขอ้มลูต่างๆ ที่ไดร้บัและสะสมในรูปของการจ า 
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ปทมุรตัน ์จงคณูกลาง และคณะ (2548) ใหค้วามหมายของ ความรู ้ว่าหมายถึง สิ่งที่
เมื่อน าไปใช ้จะไม่หมด แต่จะยิ่งงอกเงย หรืองอกงามขึน้ เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได ้เป็นสิ่งที่ขึน้กับ
บรบิท และกระตุน้ใหเ้กิดขึน้ โดยความตอ้งการ ในยุคแรกๆ ของการพฒันาศาสตรด์า้นการจดัการ
ความรู ้มองว่า ความรู ้มาจากการจัดระบบ และตีความ สารสนเทศตามบริบท และสารสนเทศก็
มาจากการประมวล ขอ้มลู ความรูจ้ะไม่มีประโยชน ์ถา้ไม่น าไปสู่การกระท า หรือการตัดสินใจใน
การจดัการสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคแห่งสงัคมที่ใช ้ความรูเ้ป็นฐาน (knowledge-based 
society) มองความรูว้่าเป็น ทุนปัญญา หรือทุนความรูส้  าหรบัการสรา้งคณุค่า และมูลค่า (value) 
การจัดการความรูเ้ป็นกระบวนการใชทุ้นปัญญา น าไปสรา้งคุณค่า และมูลค่า ซึ่งอาจเป็นมูลค่า
ทางธุรกิจ หรือคณุค่าทางสงัคมก็ได ้

มานัส ปันหลา้ (2555) ให้ความหมายของ ความรู ้ว่าหมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศกึษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ ์รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความ
เขา้ใจ หรือสารสนเทศที่ไดร้บัมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ไดร้บัมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิดหรือ
การปฏิบติัองคว์ิชาในแต่ละสาขา ความรูเ้ป็นสิ่งที่ยากที่จะก าหนดขอบเขตของความหมาย แต่ถา้
เราเริ่มจากค าว่า "ข้อมูล" หรือ "ข้อเท็จจริง" สิ่งที่ ได้คือความจริงต่าง ๆ ที่ปรากฏเกิดขึน้ การ
ด าเนินการต่าง ๆ ท าใหเ้กิดขอ้มูล เช่น เมื่อเรามีการซือ้ขายสินคา้ ก็มีการจดบนัทึกหลกัฐาน เช่น 
การออกใบเสรจ็ ใบสั่งของ เอกสารก ากบั เป็นรายการแสดงการด าเนินการ สิ่งเหล่านีเ้รียกว่าขอ้มลู 
ข้อมูลจึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่ เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เกิดจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้งด าเนินการทั้งในระดับส่วนตัว ระดับการท างานร่วมกัน 
และระดบักลุม่ องคก์ร ตลอดจนระดบัสงัคม และชมุชนต่าง ๆ    

ราชบณัฑิตยสถาน (2557) ใหค้วามหมายของ ความรู ้ว่าหมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ ์รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบติัและทักษะ เช่น 
ความรูเ้รื่องประวัติศาสตร ์สิ่งที่ไดร้บัมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั เช่น ความรู้
เรื่องสุขภาพ ความรูเ้รื่องนิทานพืน้บ้าน และรวมถึงความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รบัมาจาก
ประสบการณ ์ 

บลมู (Bloom, 1980 อา้งถึงใน อจัฉราพร ปะทิ, 2559) ใหค้วามหมายของ ความรู ้ว่า
หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณต่์างๆ ซึ่งเนน้การจ าเป็นหลกั  ทัง้การระลึกถึง สภาพการณ์ที่
เกิดขึน้ที่สืบเนื่องมาจากการเรียนรู ้โดยเริ่มตน้จากการรวบรวมสารต่างๆ จนกระทั่งพฒันาไปสูข่ัน้ที่
มีความสลบัซบัซอ้นยิ่งขึน้ไป โดยความรูอ้าจแยกออกจากความรูเ้ฉพาะสิ่ง และความรูเ้รื่องสากล 
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ประเภทหรือระดับของความรู้  
จากบทความวารสารของบรษิัท Ecoz-Alen of Hamilton (อดลุย ์จาตรุงคกลุ, 2543) 

ชื่อ The Right Path to Knowledge Management ว่าความรู ้แบ่งได ้3 ประเภท คือ 
1. Craft ความรูช้นิดนีจ้ะเกิดขึน้ในตัวคนที่ท างานมานาน และเป็นงานที่บุคคล

นั้นสรา้งสรรคข์ึน้มาเอง เป็นความรูท้ี่มีการปรบัเปลี่ยนไปไดต้ลอด จึงเหมาะกับสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นความรูท้ี่ถ่ายทอดกนัไดย้าก มกัใชเ้วลายาวนานในการเรียนรู ้นอกจากนี ้
ยงัยากต่อการท่ีจะถ่ายทอดไดอ้ย่างตรง 

2. Practical ความรูช้นิดนีจ้ะเกิดขึน้จากการท างานตามค าสั่งซ  า้ไปมา แต่ละคน
จะคิดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสายพานการผลิต เมื่อเกิดความคุน้เคยกบังานแลว้จะสามารถหยิบจบั
เครื่องมือต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชต้ามองความรูเ้หล่านีเ้กิดขึน้กบัคนรุ่นหนึ่งและสามารถถ่ายทอด
ไปสู่คนอีกรุน่หนึ่งไดง้่าย ประโยชนข์องความรูเ้หล่านีเ้ห็นไดเ้ด่นชดั และสามารถสอนกนัไดโ้ดยไม่
จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงาน 

3. Architectural ความรูเ้หล่านีจ้ะเกิดขึน้กบัการคิด และปรบัปรุงขบวนการผลิต
ต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานค่อย ๆ เปิดเผยตัวเองขึน้มา และกลายเป็นความ
รูอ้ยู่ในตวัคนเหล่านัน้ คนเหล่านีส้ามารถท างานแลว้ออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ ๆ ไดม้ากมาย 
และสามารถประมาณความสามารถของขบวนการผลิตเหล่านัน้ไดอ้ย่าแม่นย า ความรูป้ระเภทนี ้
เป็นสว่นผสมระหว่างความรู ้2 แบบแรก  และเป็นสดุยอดของความรู ้ทัง้นีเ้พราะช่วยพฒันาวิธีการ
ผลิตไดใ้นระดับสูง ลดค่าใชจ้่าย เพิ่มความเร็วในการท างาน คนที่มีความรูป้ระเภทนีห้ายาก คนที่
สรา้งความรูป้ระเภทนีจ้ะตอ้งมีความสามารถสงูเป็นคนฉลาดและช่างสงัเกต  การสรา้งคนประเภท
นีจ้ึงค่อนขา้งยาก แต่เมื่อเกิดความรูค้วามเขา้ใจประเภทนีจ้ะจะสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่คนอ่ืนได้
ง่าย ความรูป้ระเภทนีจ้ึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สดุที่สามารถพฒันาสงัคมได ้การก่อตวัของความรูท้างดา้น
นีจ้ะสามารถท าไดแ้ทบจะนบัไม่ถว้นแต่ตอ้งใชเ้วลาและโอกาส 

มานสั ปันหลา้ (2555) กลา่วว่า ความรูน้ัน้ก็มีอยู่ 2 ชนิดคือ 
1. ความรูท้ี่ฝังอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) หรือ ความรูใ้นตัวคน ไดแ้ก่ ความรูท้ี่

เป็นทักษะ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่ม พรสวรรค ์หรือสญัชาติญาณของบุคคลในการท าความ
เขา้ใจสิ่งต่างๆ บางครัง้เรียกว่าความรูแ้บบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือ ความรูน้อกตัวคน เป็นความรู้ที่
สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่นการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร เป็นหนังสื อ 
ต าราเอกสาร กฎระเบียบวิธีปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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ปทุมรตัน ์จงคณูกลาง และคณะ. (2548) กล่าวถึง ชนิดของความรู ้ว่าความรูอ้าจแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะที่ปรากฎ ดงันี ้

1.ความรูท้ี่เปิดเผย (explicit knowledge) ความรูท้ั่วไป พบเห็นโดยทั่วไปในหนังสือ 
ต ารา สื่อต่างๆ เขา้ถึง และแลกเปลี่ยนไดไ้ม่ยาก 

2. ความรูท้ี่ฝังลึกในคน (tacit knowledge) ฝังอยู่ในความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่
คนไดม้าจากประสบการณ์ ขอ้สงัเกต ที่สั่งสมมานาน จากการเรียนรูท้ี่หลากหลาย และเชื่อมโยง
จนเป็นความรูท้ี่มีคุณค่าสูง เกิดจากการเรียนรู ้ผ่านความเป็นชุมชน เช่น การสงัเกต แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างการท างาน 

และส าหรบัระดับของความรู ้เพื่อความเขา้ใจความหมายของค าว่า ความรู ้ใหล้ึกซึง้ขึน้
นัน้ ความรูส้ามารถจ าแนกออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. Know-what เป็นความรูเ้ชิงทฤษฎีลว้นๆ เปรียบเสมือนความรูข้องผูจ้บปริญญา 
เมื่อน าเอาความรูเ้หลา่นีไ้ปใชง้าน ก็จะไดผ้ลบา้ง ไม่ไดผ้ลบา้ง 

2. Know-how เป็นความรูท้ี่มีทัง้เชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูข้องผู้
จบปริญญา และมีประสบการณ์การท างานระยะหนึ่ง ซึ่งจะมีความรูใ้นลกัษณะที่รูจ้ักปรบัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้ม หรือบรบิท 

3. Know-why เป็นความรูใ้นระดับที่อธิบายเหตุผลได้ ว่าท าไมความรูน้ั้นๆ จึงใช้
ไดผ้ลในบรบิทหนึ่ง แต่ใชไ้ม่ไดผ้ลในอีกบรบิทหนึ่ง 

4. Care-why เป็นความรูใ้นระดับคุณค่า ความเชื่อ ซึ่งจะเป็นแรงขับกันมาจาก
ภายในจิตใจ ใหต้อ้งกระท าสิ่งนัน้ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ ์

บลูม (Bloom, 1980 อา้งถึงใน อัจฉราพร ปะทิ, 2559) กล่าวว่า พฤติกรรมดา้นความรู้
หรือความสามารถทางดา้นสติปัญญาออกเป็น 6 ระดบั โดยเรียงล าดบัจากขัน้ต ่าไปขัน้สงูสดุ ดงันี ้ 

1. ความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงการจ าไดห้รือระลึกถึงได ้เป็น
ความรูใ้นเรื่องเฉพาะเจาะจง เช่น ความรูค้  าศพัทเ์ฉพาะ ความรูใ้นขอ้เท็จจริงบางอย่างเป็นความรู้
ในเรื่องวิธีการจัดกระท าเฉพาะเรื่องเท่านัน้ และเป็นความรูใ้นเรื่องนีท้ี่เป็นสากลและนามธรรมใน
สาขาต่าง ๆ เช่น ความรูใ้นเรื่องกฎ ทฤษฎี โครงสรา้งต่างๆ  

2. ความเขา้ใจ (Comprehension or Understanding) ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถอธิบายได ้ขยายความดว้ยค าพูดของตนเองได ้มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมหรือการ
ตอบสนอง 3 แบบ คือ การแปล การตีความหมาย และการขยายความสรุปความ  
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3. การน าไปใช ้(Application) ไดแ้ก่ พฤติกรรมที่สามารถน าความรูท้ี่มีอยู่ไปใชใ้น
สถานการณใ์หม่ ๆ และแตกต่างจากสถานการณเ์ดิมได ้หรือการท าไปประยกุตใ์ช ้

4. การวิเคราะห์ (Analysis) ได้แก่ พฤติกรรมความรูค้วามสามารถในการแยกสิ่ง 
ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ไดอ้ย่างมีความหมาย มี 3 ความหมาย คือ การวิเคราะหใ์หไ้ดห้น่วย
ย่อย การวิเคราะหเ์นือ้หาความสมัพนัธ ์และการวิเคราะหเ์นือ้หาหลกั 

5. การสังเคราะห ์(Synthesis) ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรูท้ี่แสดงถึงความสามารถใน
การรวบรวมความรูแ้ละขอ้มูลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกันอย่างมีระบบ หรือมีตรรกะ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางที่
น าไปสู่การแกปั้ญหาไดม้ี 3 ประเภท คือ การสงัเคราะหใ์หไ้ดผ้ลเฉพาะเรื่อง การสงัเคราะหใ์หไ้ด้
แผนงานปฏิบติัการ และการสงัเคราะหใ์หไ้ดร้ะดบันามธรรมที่สงูขึน้ 

6. การประเมินค่า (Evaluations) ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือทางเลือกไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยสามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือการ
ประเมินที่อิงเกณฑภ์ายใน และการประเมินที่อิงเกณฑภ์าพนอก 

ความหมายของความเข้าใจ 
บลูม และคณะ (Bloom et al., 1971) ได้ให้ค านิยามของค าว่า ความเข้าใจ ว่า

หมายถึง ความสามารถของคนในการขยายความรูค้วามจ าเป็นให้ไกลออกไปจากเดิมอย่าง
สมเหตสุมผล แยกเป็น 3 ขัน้ที่ส  าคญั คือ การแปลความหมายของค า ขอ้ความสญัลกัษณใ์นแง่มมุ
ใหม่ตามเนือ้เรื่องและหลกัวิชาการนัน้ ๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทัง้หมดมา
รวมกันแลว้สรุปหรือขยายความนัน้ตามแนวใหม่ และทัศนะมุมมองใหม่ เพื่อใหก้วา้งไกลไปจาก
ขอ้เท็จจรงิ โดยจะตอ้งใหข้อ้มลูหรือแนวโนม้อย่างเพียงพอ 

ไพศาล  หวังพานิช (2526) ได้ให้ค านิยามของค าว่า ความเข้าใจ  ว่าหมายถึง 
ความสามารถในการน าความรู ้ความเขา้ใจ ไปดัดแปลงปรบัปรุงเพื่อใหส้ามารถจับใจความ หรือ
เปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะและสภาพคลา้ยคลึงเป็นท านองเดียวกับของเดิมได ้บุคคลที่มีความ
เขา้ใจในสิ่งใดแลว้จะสามารถแปลความหมาย หรือตีความ หรือขยายความเก่ียวกบัสิ่งนัน้ได ้

ราชบัณฑิตยสถาน (2557) ใหค้วามหมายของ ความเขา้ใจ ว่าหมายถึง การรูเ้รื่อง 
การรูค้วามหมาย 

Rosenberg, Hovland (1960 อ้างถึงใน นวรตัน์ พัฒโนทัย, 2555) ให้ความหมาย
ของ ความเขา้ใจ ว่าหมายถึง ความรบัรู ้ความนึกคิด และความเชื่อตามทัศนคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
สามารถแสดงออกมาไดจ้ากค าถามที่อยู่ในรูปของค าพูด ความสงสัย เช่น ถ้าผูท้ี่มีความสนใจ
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อยากรูว้่าประชาชน หรือคนกลุม่หนึ่ง มีความเขา้ใจหรือทศันคติต่อเรื่องนัน้หรือไม่ ผูน้ัน้สามารถท า
การส ารวจความคิดเห็น โดยการตัง้ค าถามผ่านกระบวนการสมัภาษณ ์เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปคือ ความรูแ้ละความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ระลึกถึงความรูค้วามเข้าใจของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสามารถน าไปใชห้รือประยุกตใ์ชไ้ด ้ดังนั้น 
ผูว้ิจัยจึงขอมุ่งศึกษา ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี ที่เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ส  าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การวัดความรู้และความเข้าใจ 
การวดัความรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้ครื่องมือเพื่อใช้

ในการวัด ซึ่งมีอยู่หลายชนิด และแต่ละชนิดนั้นก็มีความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปตาม
คณุลกัษณะ และมีแนวคิดการวดัความรูแ้ละความเขา้ใจจากนกัวิชาการหลายท่าน ดงันี ้

ชวาล แพรตักุล (2516) กล่าวถึงการวัดระดับความรูแ้ละความเขา้ใจ ไว้ว่า การที่
บุคคลจะเป็นผูม้ีความรูแ้ละความเขา้ใจนั้น จะตอ้งมีพฤติกรรมทางจิตวิทยา 2 ประการ คือ จ า
เรื่องราวนัน้ไดก้บัสามารถระลกึเรื่องราวนัน้ออกมาจากความจ า โดยผ่านกระบวนการ ดงันี ้

1. ถามความรูใ้นเนือ้เรื่อง เป็นการถามรายละเอียดของเนือ้หา ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
ของ เรื่องราวทัง้หลาย ประกอบดว้ยค าถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศพัทแ์ละนิยาม กฎและความจริง 
หรือรายละเอียดเนือ้หาต่าง ๆ  

2. ความรูใ้นวิธีการ เป็นการถามวิธีปฏิบติัต่าง ๆ แบบแผน ประเพณี ขัน้ตอนการ
ปฏิบติัทัง้หลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดบัขัน้และแนวโนม้ การจดัประเภทและหลกัเกณฑ์
ต่าง ๆ  

3. ถามความรูร้วบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุปหรือ
หลกัการของเรื่องที่เกิดจากการผสมสานหาลกัษณะ เพื่อรวบรวมและย่อลงมาเป็นหลกัหรือหวัใจ
ของเนือ้หานัน้ ๆ 

นีออน กลิ่นรตัน ์(2553) กล่าวถึงการวัดความรูแ้ละความเขา้ใจไวว้่า เป็นสมรรถภาพ
สมองของมนษุยด์า้นสติปัญญาหรือความรูค้วามเขา้ใจ สามารถแบ่งได ้6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. ความรู ้หรือความจ า สามารถจ าแนกออกเป็น 
1.1 ความรูใ้นเนือ้เรื่อง เช่น ความรูใ้นเรื่องค าศพัท ์ค านิยาม หรือกฎเกณฑต่์างๆ 
1.2 ความรูใ้นวิธีการด าเนินการ ไดแ้ก่ ระเบียบ กระบวนการ แบบแผน การล าดบั

ขัน้ตอนการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึง การจ าแนก แยกแยะประเภท หรือ หลกัเกณฑ ์
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1.3 ความรูร้วบยอดในเนือ้เรื่อง ไดแ้ก่ หลกัวิชาการและการขยายหลกัวิชารวมทัง้
ทฤษฎีและโครงสรา้ง 

2. ความเขา้ใจ คือ ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ 
3. การน าไปใช ้คือ ความสามารถในการน าความรูไ้ปใชใ้นสถานการณต่์างๆ 
4. การวิเคราะห ์คือ ความสามารถในการแยกใหเ้ห็นหน่วยย่อยๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์

ความส าคญั วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์และการวิเคราะหห์ลกัการ 
5. การสังเคราะห์ คือ การน ามารวมกันเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ เช่น การสังเคราะห์

ขอ้ความ การสงัเคราะหแ์ผนงาน หรือการสงัเคราะหค์วามสมัพนัธ์ 
6. การประเมินค่า คือ ความสามาถในการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์

ภายใน หรือเกณฑภ์ายนอกที่ก าหนดขึน้ 
รวีวรรณ ชินะตระกลู (2533) กลา่วถึงการวดัระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจ ไวว้่า เป็นการ

สรา้งแบบทดสอบเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมด้านความรูแ้ละความเขา้ใจ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. แบบอตันัย เป็นแบบทดสอบที่ผูส้อบตอ้งเขียนตอบ เป็นการยากที่จะควบคุมการ
ตอบของผูส้อบได ้แบบทดสอบชนิดนีย้งัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.1 แบบทดสอบที่ ไม่จ ากัดค าตอบ (Essay extended response) หมายถึง 
แบบทดสอบที่ผูส้อบมีสิทธิในการตอบอย่างเสรี 

1.2 แบบทดสอบที่ จ  ากัดค าตอบ (Essay restricted response) หมายถึ ง 
แบบทดสอบที่ผูส้อบมีสิทธิตอบจ ากดั 

1.3 แบบทดสอบแบบตอบสัน้ ๆ (Shot answer) หมายถึง แบบทดสอบที่ตอ้งการ
ค าตอบที่เป็นวลีเท่านัน้ 

1.4 แบบทดสอบแบบให้เติมค าให้สมบูรณ์ หมายถึง 3 แบบ ที่ต้องการให้เติม
ค าตอบ 

2. แบบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มี รูปแบบมากที่สุด แบบทดสอบถูกแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ 

2.1 แบบถกูผิด (True-False) ค าถามชนิดนี ้เป็นลกัษณะของขอ้เท็จจรงิ หลกัการ 
กฎต่าง ๆ และการตีความ 
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2.2 แบบทดสอบแบบจบัคู่ (Matchingค าถามชนิดนี ้เป็นลกัษณะการจดัรูปแบบ
เป็น 2 คอลัมน์ หนึ่งเป็นชุดของค าถาม อีกคอลัมน์หนึ่งเป็นชุดของค าตอบ ซึ่งผู้ตอบจะเลือก
ค าตอบที่ถกูตอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค าถาม 

2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ข้อสอบประเภทนี ้จะ
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนแรกเป็นส่วนของโจทย ์อีกส่วนหนึ่งเป็นตวัเลือก มีตัง้แต่ 3 
ถึง 5 ตัวเลือก แบบทดสอบประเภทนี ้จะวัดความสามารถของสมองตั้งแต่ต ่าไปถึงขั้นสูง โดย
ค าตอบในตวัเลือกนัน้จะมีขอ้ถูกอยู่เพียงขอ้เดียว สว่นขอ้อ่ืน ๆ เป็นตวัลวง เป็นแบบทดสอบที่นิยม
ใชก้นัมาก เพราะมีขอ้ดีที่ว่าการใหค้ะแนนไม่ว่าใครตรวจ การใหค้ะแนนจะเท่ากนัเสมอ 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดของ รวีวรรณ ชินะตระกูล 
(2533) ที่กลา่วว่า การวดัความรูแ้ละความเขา้ใจนัน้ เป็นการสรา้งแบบทดสอบเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือ
ในการวดัพฤติกรรมดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจ โดยใชก้ารทดสอบแบบถูกผิด ซึ่งเป็นลกัษณะของ
การวดัความรูค้วามเขา้ใจจากขอ้เท็จจริง เพื่อน ามาวดัการสดทอบความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ลดหย่อนภาษี  ที่เก่ียวกบัการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 
ความหมายของการตัดสินใจซือ้ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552) กลา่วถึงการตดัสินใจซือ้ ไวว้่าเป็นกระบวนการหรือขัน้ตอน
การตัดสินใจซือ้ (Buyer’s Decision Process) ซึ่งมีลกัษณะเป็นล าดับขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย การรบัรู ้การคน้หาขอ้มลู การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซือ้ 
และพฤติกรรมหลงัการซือ้ 

มานิต รตันสวุรรณ และคณะ (2554) กล่าวถึงการตดัสินใจซือ้ ไวว้่าเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ้ หรือผูบ้ริโภคประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรบัรูค้วามตอ้งการและ
คน้หาขอ้มูลสินคา้ที่ตอ้งการขอ้มลูเพื่อเปรียบเทียบคณุภาพและราคา และจะท าใหท้ราบว่าเลือก
สินคา้ไหนที่ไดต้รงตามความตอ้งการจึงเกิดการตดัสินใจซือ้ 

Marketingoops (2558) กล่าวถึงการตัดสินใจซือ้ ไวว้่า คือเป้าประสงค์อย่างหนึ่ง
ของทกุสินคา้และบรกิาร ก็คือการท าใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจซือ้สินคา้หรือใชบ้รกิารนัน้ๆ 

Walters (1978 อา้งถึงใน กฤษฏี ชนะชยั, 2561) กล่าวถึงการตดัสินใจซือ้ ไวว้่า เป็น
การเลือกซือ้โดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก 

Schiff man & Kanuk (1994 อ้างถึ งใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2552) กล่าวถึงการ
ตัดสินใจซือ้ ไวว้่ากระบวนการตัดสินใจซือ้ หมายถึง ขัน้ตอนในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑจ์ากสอง
ทางเลือกขึน้ไป ซึ่งพฤติกรรมผูบ้รโิภคจะพิจารณาจากสว่นที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัใจทัง้ดา้น
จิตใจ ไดแ้ก่ ความรูส้ึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซือ้เป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทาง
กายภาพซึ่งเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านีข้องผูบ้รโิภคมีผลท าใหเ้กิดการซือ้และเกิด
พฤติกรรมการซือ้ตามบคุคลอื่น 

Kotler (2000 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรตัน ์2552) กล่าวว่า การตัดสินใจของผูบ้ริโภค
เกิดจากปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรบัรูก้ารเรียนรูบุ้คลิกภาพและทัศนคติของผูบ้ริโภค ซึ่งจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ และความตระหนกัว่ามีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย และเป็นกิจกรรมที่มี
ผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสมัพันธ์กบัขอ้มูลที่มีอยู่ หรือขอ้มูลที่ฝ่ายผูผ้ลิตใหม้าและสดุทา้ยคือการ
ประเมินค่าของทางเลือกเหลา่นัน้ 

กระบวนการตัดสินใจซือ้ 
Schiffman and Kanuk (2003 อ้า งถึ ง ใน  ศิ ริว รรณ  เส รี รัตน์  2552) กล่ าวว่ า

กระบวนการตดัสินใจซือ้ สามารถจ าแนกองคป์ระกอบที่ส  าคญัออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ( Input) คือ ปัจจัยภายนอก 

(External Influences) ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับสินค้านั้นๆ ที่ เก่ียวข้องกับค่านิยม ทัศนคติและ
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พฤติกรรม โดยปัจจัยที่เข้ามาในกระบวนการตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละ
บคุคล โดยปัจจยันีม้าจาก 2 แหลง่ คือ 

1.1 ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) คือ อิทธิพลจากสินค้าและ
บริการ ไดแ้ก่ กิจกรรมที่เกิดส่วนประสมทางการตลาดที่บริษัทหรือหน่วยงานตอ้งเขา้ไปสรา้งการ
รบัรูใ้หแ้ก่ผูบ้ริโภค เพื่อชักจูงใหผู้บ้ริโภคตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยกลยุทธ์จากส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

1) ตวัสินคา้ รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรบัประกนัคณุภาพ 
2) การประชาสมัพันธ์โดยโฆษณาทางสื่อมวลชน การขายโดยพนักงาน

ขาย และการประชาสมัพนัธต่์างๆ 
3) นโยบายดา้นราคา 
4) การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายจากผูผ้ลิตสง่ไปสูผู่บ้รโิภค 

1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลที่ไม่
เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ การคา้ เช่น การบอกต่อจากเพื่อน การส่งต่อไปยังบุคคลใกลช้ิด บทความใน
หนงัสือพิมพอิ์ทธิพลจากครอบครวั หรือ บทความ รายงานเก่ียวกบัผูบ้ริโภค และการไดร้บัอิทธิพล
จากชนชัน้ทางสงัคมวฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย  

2. กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค (Process) คือ ขัน้ตอนในการตัดสินใจ
ของผูบ้ริโภค (Consumer Decision Making) ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรบัรู ้
การเรียนรูบุ้คลิกภาพ และทัศนคติที่สะท้อนถึงความต้องการ และการรบัรูว้่ามีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย ทัง้นีร้วมไปถึงกิจกรรมที่ผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัขอ้มูลที่มีอยู่หรือขอ้มลูที่
ผูผ้ลิตสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ผูบ้รโิภคและขัน้สดุทา้ยคือ ท าการประเมินค่าทางเลือกนัน้ๆ 

3. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนที่ผู ้บริโภคจะ
ตดัสินใจซือ้ มีขัน้ตอนที่เกิดขึน้ในกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การตระหนกัในความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Need Recognition) Engel, 
Blackwell & Miniard (1993, อ้างถึ งใน  ศิ ริวรรณ  เสรีรัตน์ , 2552) อ ธิบายว่า ขั้นแรกของ
กระบวนการตัดสินใจ คือ การรบัรูถ้ึงความแตกต่างของสิ่งที่ตอ้งการและสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งสามารถ 
กระตุ้นท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ และการรบัรูน้ี ้จะเกิดขึน้ต่อเมื่อผู้บริโภคมีปัญหาใน 2 
ลกัษณะ คือ 
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1) มีปัญหากบัสินคา้ที่เคยใชอ้ยู่ซึ่งผูบ้รโิภคไม่พอใจในสินคา้นัน้อีกต่อไป 
2) มีความตอ้งการสินคา้ใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่เกิดขึน้อยู่ 

โดยสินคา้ใหม่เป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซือ้ตามมา 
3.2 การหาขอ้มูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผูบ้ริโภคจะเริ่มหา

ข้อมูลเมื่อเกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นนี ้ ผู ้บริโภคจะหาข้อมูลจากที่ ต่างๆ เช่น จาก
ประสบการณ์และความจ าเป็นเก่ียวกับสินคา้ที่เคยรบัรู ้ซึ่งขอ้มูลเหล่านีคื้อ ขอ้มูลภายใน ซึ่งถา้มี
ขอ้มลูภายในมาก ขอ้มลูภายนอกก็จะสง่ผลนอ้ยลง แต่ถา้ผูบ้รโิภคไม่เคยรูจ้กัสินคา้มาก่อนเลยการ
หาขอ้มูลจะจากสิ่งแวดลอ้มรอบตัวที่มีความสัมพันธ์กับสินคา้นั้นๆ ระดับความเสี่ยงจะมีผลต่อ
ขั้นตอนนีคื้อ ถ้าสินค้าหรือบริการมีความเสี่ยงสูง ผู้บริโภคจะหาข้อมูลและการประเมินหลาย
ขัน้ตอน แต่ถา้หากสินคา้หรือบริการมีความเสี่ยงต ่าการหาขอ้มลูและการประเมินทางเลือกจะไม่
ซบัซอ้นนกั 

3.3 ผลจากกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค (Output) เป็นขั้นสุดทา้ย
ของกระบวนการ ตัดสินใจ หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือ้สินค้าที่ เป็นที่
ตอ้งการมากที่สดุจากหลายทางเลือก 

เสรี วงษม์ณฑา (2542) กลา่วถึงกระบวนการตดัสินใจซือ้ไวว้่า การที่ผูบ้รโิภคจะซือ้สินคา้
หรือบริการใดนัน้ จะตอ้งมีกระบวนการตัง้แต่จุดเริ่มตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากที่ไดใ้ชส้ินคา้แลว้ 
ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขัน้ตอนไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 2 แสดงขัน้ตอนกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค 6 ขัน้ตอน 

 
ที่มา: เสรี วงษม์ณฑา (2542). การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค. 
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เสรี วงษม์ณฑา (2542) สรุปขัน้ตอนกระบวนการตดัสินใจของผูบ้รโิภค มีดงันี ้
1. การมองเห็นปัญหา (Perceived problem) ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างอุดม

คติ กบัสภาพความเป็นจริง นกัการตลาดจึงตอ้งท าใหปั้ญหานัน้กลายเป็นแรงจูงใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
เพราหากผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงปัญหาผูบ้ริโภคจะเกิดความตระหนักในการไดม้าซึ่งสินคา้หรือบริการ
เพื่อที่จะน ามาแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ 

2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เป็นการลว้งลึกในความทรงจ าของตวัเอง 
เช่น เมื่อเจ็บคอก็ตอ้งพยายามนึกว่ารูจ้ักยาแกเ้จ็บคออะไรบา้ง ดว้ยขัน้ตอนนีท้  าใหน้ักการตลาด
ตอ้งพยายามสรา้งให้สินค้าของตนเองอยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค และตอ้งท าให้เป็นสิ่งที่
ผูบ้รโิภคระลกึถึงไดเ้ป็นตราสินคา้แรก (Top of mind brand) 

3. การแสวงหาจากภายนอก (External search) เมื่อผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ที่ตวัเอง
จ าไดห้รือมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ไม่เพียงพอ ผูบ้รโิภคจะตอ้งแสวงหาขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้จาก
ภายนอกดว้ยวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

3.1 การหาขอ้มูลจากการดูโฆษณา ดังนัน้นักการตลาดที่ดีควรเลือกโฆษณาใน
เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ที่จะท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากที่สดุ โดยอาศยัปัจจยัของช่วงเวลาที่
ใชส้ินคา้ หรือปัจจยัช่วงเวลาที่ผูบ้รโิภคเปิดรบัโฆษณามากที่สดุ 

3.2 การไป ณ จุดขาย หมายความว่า ผูบ้ริโภคนั้นพอใจสิ่งที่ตัวเองจ าไดเ้ลยหา
ซือ้สินคา้หรือบริการนั้นเอง เช่น คนที่ตอ้งการซือ้ยาสามัญประจ าบา้น และจ าไดว้่าตนตอ้งการ
สินคา้อะไร ตราสินคา้อะไร กจ้ะเดินไปยงัชัน้วางสินคา้และเลือกซือ้ดว้ยตนเอง สิ่งที่ส  าคญัในจดุนีก้็
คือ สินคา้จะตอ้งมีวางขาย ณ จดุขาย เพราะผูบ้ริโภคไดใ้หโ้อกาสกบัเราแลว้ดว้ยการไปแสวงหา ณ 
จดุขายแลว้ แต่ถา้เราไม่มีสินคา้ที่จะขายก็เท่ากบัหมดโอกาสที่จะขาย ดงันัน้ท าใหก้ารจดัวางสินคา้ 
(Display) ตอ้งเด่นชดั พนกังานขายตอ้งมีมารยาทบรกิารท่ีดี สามารถชีแ้นะ แนะน าไดท้นัที 

3.3 การโทรศัพทพ์ูดคุยกับบริษัทหรือรา้นคา้ สิ่งที่นักการตลาดควรท า คือ การ
โฆษณาในสมุดหน้าเหลือง เพราะหากผูบ้ริโภคตอ้งการแสวงหาดว้ยการโทรศัพทก์็มักจะตอ้งไป
ตรวจสอบ ซึ่งปัจจบุนัอาจจะตอ้งมุ่งไปถึงการใหห้มายเลขติดติ่ผ่านเว็บไซตห์รือช่องทางออนไลน ์

3.4 การขอพบพนักงานขาย เมื่อผูบ้ริโภคไม่พอใจสินค้าที่ตัวเองจ าได้ ก็มักจะ
อยากขอขอ้มลูสินคา้อ่ืนๆ ที่ตวัเองไม่เคยรูจ้กัจากพนกังานขาย 

3.5 การไต่ถามจากผูอ่ื้นที่เคยใชส้ินคา้แลว้ ในกรณีนีเ้ราจะตอ้งมีสินคา้ที่ดีเป็นที่
ประทับใจของผูท้ี่เคยใช ้เพราะหากเมื่อมีผูบ้ริโภคที่ตอ้งการอยากจะใชส้ินคา้ไปสอบถามจากผูท้ี่
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เคยใชแ้ลว้ เราหวังว่าเราจะไดค้ าชมที่ ดีหรือมุมมองที่ดีจากผูท้ี่เคยใชส้ินคา้ เพื่อเป็นการแนะน า
และเปน้ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจกบัใหผู้ท้ี่ก  าลงัแสวงหาเลือกใชส้ินคา้ 

4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบ้ริโภคไดร้บัรูส้ินคา้ยี่หอ้ต่างๆ แลว้จะน ามา
ประเมินว่าสินคา้ใดดีกว่ากันในแง่ความส าคัญ ในขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งใหจุ้ดเด่นของสินคา้ใหต้รงกับ
มาตรการเลือกซือ้ของผูบ้รโิภค 

5. การตัดสินใจซือ้ (Decision making) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มักมีความเฉ่ือยในการ
ตัดสินใจ เพราะว่าการที่ผูบ้ริโภคตัดสินใจซือ้นั้น ผูบ้ริโภคจะตอ้งอยู่ในภาวะที่เสี่ยง ในกรณีที่ซือ้
สินคา้หรือบริการว่าจะดีเหมือนค าโฆษณาหรือไม่จะมีคุณภาพคุม้ค่า คุม้ราคา ที่จ่ายไปหรือไม่ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะติดอยู่กับสินคา้ที่ตัวเองมีความเคยชิน ดังนั้นสินคา้ใหม่ๆ ที่จะน าเสนอแก่
ผูบ้ริโภคนักการตลาดจะตอ้งหาทางในการเร่งรดัใหผู้บ้ริโภคตัดสินใจ โดยใชร้ะยะเวลาเร็วที่สุด 
โดยมีวิธีกระตุน้ใหต้ดัสินใจดงันี ้

5.1 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) สินค้าที่มีความโดนเด่นชัด มี
ลกัษณะเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั จะท าใหก้ารตดัสินใจของผูบ้รโิภคเร็วขึน้ หนา้ที่ของนกัการตลาดคือ 
ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูว้่าสินคา้ของตวัเองแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

5.2 ลดอตัราการเสี่ยงในความรูส้ึกของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกว่าความเสี่ยง
ของเขาไม่สูงนัก โดยการใช้ชื่อเสียงของบริษัท ภาพพจน์สินค้าและพนักงานขาย จ านวน
กลุม่เปา้หมาย 

5.3 การสรา้งสิ่งล่อใจ บางครัง้การส่งเสริมการขายก็เป็นการเร่งรดัการตัดสินใจ
ซือ้ 

6. ทัศนคติหลังซื ้อ (Post - attitudes) กระบวนการตัดสินใจซือ้ไม่ได้จบลงที่การ
ตดัสินใจซือ้แทจ้รงิแลว้เมื่อผูบ้รโิภคตดัสินใจซือ้และน าสินคา้ไปใช ้ผูบ้ริโภคจะประเมินว่าสินคา้นัน้
ดีหรือไม่แลว้จะเกิดทศันคติหลงัใชว้่าพอใจหรือไม่พอใจ ทศันคติที่เกิดขึน้หลงัจากการใชส้ินคา้นัน้
เป็นประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ที่แทจ้ริงซึ่งจะส่งผลต่อความรูส้ึกชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบ
ของผูบ้รโิภค 

อดลุย ์จาตรุงคกุล (2543) กล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจซือ้อประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ 
5 ขัน้ตอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ 

1. การตระหนักถึ งความต้องการ (Need Recognition) เป็นจุด เริ่มต้นของ
กระบวนการซือ้ ซึ่งผูซ้ือ้ตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ผูซ้ือ้มีความรูส้ึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างสภาวะที่ผู ้ซือ้เป็นอยู่จริงกับสภาวะที่เขาปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดย
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ตวักระตุน้จากภายใน (Internal Stimuli) กระตุน้ความตอ้งการที่มีอยู่ปกติ เช่น ความหิว กระหาย 
เพศ เป็นตน้ ในระดับสูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับดัน (Drive) นอกจากนั้นความตอ้งการอาจถูก
กระตุน้จากตวักระตุน้ภายนอก (External Stimuli) 

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ริโภคที่ถูกกระตุน้อาจจะหรือ 
อาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึน้ ถ้าแรงผลักดันของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้าที่จะ
ตอบสนองอยู่ใกลแ้ค่เอือ้ม ผูบ้รโิภคมกัจะท าการซือ้ มิฉะนัน้แลว้ผูบ้รโิภคอาจจะเก็บความตอ้งการ
นัน้ไวใ้นความทรงจ า หรือไม่ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกับความตอ้งการดังกล่าว 
ผูบ้รโิภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายแห่ง เช่น 

2.1 แหลง่ข่าวสารบคุคล ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน เพื่อนบา้น ผูคุ้น้เคย 
2.2 แหล่งพาณิชย ์ไดแ้ก่ โฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจ าหน่าย หีบห่อ การตัง้

แสดงสินคา้ 
2.3 แหลง่สาธารณะ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน องคก์ารเพื่อผูบ้รโิภค 
2.4 แหล่งที่เกิดจากความช านาญ ไดแ้ก่ การจับถือ การตรวจสินคา้และการใช้

บรกิาร 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราไดเ้ห็นวิธีการที่ผูบ้ริโภคใช้

ข่าวสารเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งชุดของตราสินคา้หรือบริการที่เลือกไว ้เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเป็นขั้น
สดุทา้ย ผูบ้รโิภคจะเลือกตราสินคา้หรือบรกิารดว้ยวิธีใด นกัการตลาดจะตอ้งรูเ้ก่ียวกบัการประเมิน
ค่าทางเลือกนั่นก็คือ วิธีการที่ผู ้บริโภคใช้เลือกตราสินค้า ในการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดของ
นกัการตลาดตอ้งก่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูช้ือ้ 

4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะ
จัดล าดับความชอบตราสินคา้ต่างๆ ในแต่ละตัวเลือก และก็จะสรา้งความตั้งใจซือ้ขึน้ โดยทั่วไป
การตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคมกัจะท าการซือ้ตราสินคา้หรือบริการท่ีชอบมากที่สดุ  

5. พฤติกรรมหลงัซือ้ (Post Purchase Behavior) งานของนกัการตลาดมิไดจ้บสิน้ลง
เมื่อมีการซือ้สินคา้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลังการซือ้ขึน้ 
ปัญหาอยู่ที่ว่าอะไรเป็นตัวก าหนดว่าผูซ้ือ้พอใจหรือไม่พอใจในการซือ้ โดยค าตอบจะขึน้อยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผู้บริโภค (Consumer’s Expectation) กับการ
ปฏิบัติการของสินค้า (Products’ Perceived Performance) ถ้าสินค้าน้อยกว่าความคาดหวัง 
ผูบ้ริโภคจะผิดหวงั ถา้ตรงกบัความหมาย ผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหมายผูบ้ริโภคจะ
ปลืม้ปีติยินดีมาก ผู้บริโภคใช้หลักการอิงความคาดหมายไว้กับข่าวสารที่เขาได้รบัจากผู้ข าย 
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รวมถึงจากแหล่งเพื่อน และ แหล่งสาธารณะอ่ืน ถ้าผูข้ายอา้งการปฏิบัติงานของสินคา้ โดยเกิน
ความเป็นจริง ผลก็คือ ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจ ดงันัน้จึงเป็นหนา้ที่ของนักการตลาดและผูผ้ลิตสินคา้
หรือบริการ ในการวางแผนออกแบบสินคา้หรือบริการใหค้วามสามารถรองรบัพฤติกรรมหลงัการ
ซือ้ของผูบ้รโิภคได ้

ฉัตราพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการใน
การเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผูบ้ริโภคมักจะตอ้งตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบรกิารอยู่เสมอ ซึ่งจะมีขัน้ตอนที่ส  าคญั 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงปัญหา ขัน้ตอนการแสวงหาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจ
ซือ้ ขัน้ตอนทัศนคติหลังการซือ้ การใช ้และจ าแนกปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค
ออกเป็น 2 ระดบั คือ 

1. ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความจ าเป็น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรบัรู ้และการ
เรียนรู ้

2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครวั สังคม วัฒนธรรม การติดต่อ
ธุรกิจ และสภาพแวดลอ้ม 

Kotler and Keller (2012) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื ้อ คือ ล าดับขั้นตอนที่
ผูบ้ริโภคใชใ้นการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่าน 5 ขั้นตอน ซึ่งผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นที่จะใชทุ้ก
ขั้นตอนในการตัดสินใจซือ้ ผู้บริโภคอาจจะมีการข้ามบางขั้นตอนไปหรือมีการย้อนกลับไปยั ง
ขัน้ตอนก่อนหนา้ กระบวนการตัดสินใจซือ้จะเริ่มตน้ก่อนการซือ้จริง และมีผลกระทบหลงัการซือ้ 
กลา่วถึง ขัน้ตอนของกระบวนการซือ้ แต่ละขัน้ตอนมีดงันี ้

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการตดัสินใจซือ้ 
 
ที่มา: Kotler and Keller. (2012). Marketing Management. 

 

การรบัรูถ้งึ
ปัญหา 

การคน้หาขอ้มลู การประเมนิ
ทางเลอืก 

การตดัสนิใจซื้อ พฤตกิรรมหลงั
การซื้อ 
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จากแนวคิด Kotler & Keller (2012) เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ไดแ้บ่งออกเป็น 5 
ขัน้ตอนดงันี ้

1. การรบัรูถ้ึงปัญหา (Problem Recognition) เป็นขัน้ตอนแรกที่เกิดขึน้ โดยผูบ้รโิภค
ทราบถึงปัญหา หรือความตอ้งการสินคา้ ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุน้ภายใน เช่น ความหิว กระหาย หรือ
เกิดจากสิ่งกระตุน้ภายนอก เช่น เห็นเพื่อนซือ้รถยนตใ์หม่ หรือ โฆษณาทางโทรทัศน ์จึงเกิดความ
ตอ้งการที่จะซือ้ตาม 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) หลังจากที่ผู ้บริโภคทราบถึงปัญหา 
ผูบ้รโิภคจะท าการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบริการเพื่อประกอบการตดัสินใจ ซึ่งแหล่งขอ้มูล
นัน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ ขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal) ขอ้มลูเชิงพาณิชย ์(Commercial) 
ขอ้มลูสาธารณะ (Public) และการทดลอง (Experiential) 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากรับข้อมูลจาก
ขัน้ตอนที่ 2 แลว้ ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือก โดยผูบ้ริโภคนั้นจะก าหนดคุณสมบัติหรือ
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทางเลือกจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ตราสินค้า ราคา รูปแบบของสินค้า 
บริการหลงัการขาย และทัศนคติของผูบ้ริโภค ซึ่งผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกตรา
สินคา้ที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรบัตนเอง และสินคา้นัน้สามารถที่จะแกปั้ญหาหรือตอบสนอง
ความตอ้งการของตนได ้

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยก่อนที่ผูบ้ริโภคจะท า
การซือ้สินคา้ ในขัน้ตอนนีผู้บ้รโิภคจะปฏิเสธสินคา้ที่ตนไม่พอใจหรือมีความพอใจนอ้ย และมีความ
ตัง้ใจที่จะซือ้สินคา้ที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งหลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดท้ าการประเมินทางเลือก 
(Evaluation of Alternatives) แลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) คือ การที่
ผูบ้รโิภคมีความตอ้งการท่ีจะบรโิภคสินคา้หรือรบัการบรกิารในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่งความตัง้ใจ
ของผูบ้ริโภคนัน้เกิดมาจากทัศนคติที่มีต่อสินคา้และบริการ และประสบการณข์องผูบ้ริโภคในการ
ประเมินการบริโภคสินคา้หรือการใชบ้ริการครัง้ที่ผ่านมา โดยผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบสินคา้
และบริการในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
สื่อสารทางการตลาด เป็นตน้ จากประสบการณข์องผูบ้รโิภค 

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post-Purchase Behavior) หลังจากที่ผูบ้ริโภคไดท้ าการ
ซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะท าการเปรียบเทียบสินคา้ที่ซือ้กับความคาดหวงัก่อนที่จะ
ตดัสินใจซือ้ ว่ามีความพึงพอใจสินคา้หรือไม่ ซึ่งความพงึพอใจจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการซือ้ครัง้
ต่อไปในอนาคต โดยถ้าสินค้าไม่สามารถสรา้งความพึงพอใจและไม่สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนตราสินค้าในการบริโภคครัง้ต่อไป แต่ถ้าหาก
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินคา้จะเป็นการช่วยสรา้งความจงรกัภักดีต่อตราสินคา้และมี
แนวโนม้ที่ผูบ้รโิภคจะท าการซือ้ซ  า้ 

Marketingoops (2558) กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซื ้อ ไว้ว่าประกอบไปด้วย 5 
หลกัการ ไดแ้ก่  

1. ความจ าแป็น หมายถึง การไตร่ตรองว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ ความจ าเป็นของ
ผูบ้รโิภค คือแรงผลกัดนั โดยเป็นแรงกระตุน้จากภายในตวัผูบ้รโิภคเองหรือจากสิ่งเรา้ภายนอกก็ได ้
โดยแบ่งเป็นความจ าเป็นภายใน เช่น ฉันยังไม่ได้กินมื ้อเที่ยงเลย ฉันจะซือ้อาหารบางอย่างที่
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และความจ าเป็นภายนอก เช่น อาหารจานนัน้และกลิ่นของมันช่างเยา้ยวนเสีย
เหลือเกิน 

2. คน้หาขอ้มลูในสินคา้หรือบรกิารนัน้ๆ ผูบ้รโิภคคน้หาขอ้มลูเพื่อช่วยในการตดัสินใจ
ซือ้สินค้านั้นๆ ซึ่งยังสามารถ แบ่งเป็น เป็นข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกได้อีกด้วย ข้อมูล
ภายใน เป็นการน าเสนอผ่านความทรงจ าของผูบ้ริโภคเอง เช่น  ประสบการณ์ที่ผ่านมากับการซือ้
สินคา้หรือบริการนัน้ๆ และขอ้มลูภายนอก เป็นขอ้มลูจากผูบ้รโิภคคนอ่ืนๆ เช่น ช่างภาพมืออาชีพ
ใชก้ลอ้งรุน่ใดบา้ง 

3. ประเมินตัวเลือกอ่ืนๆ ที่หลากหลาย ผู้บริโภคประเมินทางเลือกขั้นพืน้ฐานจาก
ความโดดเด่น ความเขา้ใจในแบรนด ์และคณุลกัษณะอื่น 

4. ตดัสินใจซือ้ เมื่อผูบ้ริโภคเลือกซือ้สินคา้และบริการแลว้ สินคา้และบริการนัน้ช่วย
แกปั้ญหาเรื่องความตอ้งการได ้อย่างไรก็ตาม มี 4 ปัจจัยหลกัๆ ในการส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซือ้ ได้แก่ (1) การบริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างก าลังท าการซือ้ (2) โปรโมชั่น 
สว่นลด หรือแถม (3) เงื่อนไขของรา้น และ (4) เว็บไซตส์ะดวกสบายหรือไม่ (กรณีที่สั่งซือ้ออนไลน)์ 

5.พฤติกรรมหลังการซือ้ ผู้บริโภคจะเป็นผู้ก าหนดเองว่าได้ท าการตัดสินใจซือ้ได้
ถกูตอ้งหรือไม่ และถา้หากผูบ้ริโภคพึงพอใจเขาก็จะแชรป์ระสบการณดี์ๆ ใหก้บัคนรอบขา้ง และที่
ส  าคญัอาจจะกลายมาเป็นผูบ้รโิภคที่ภกัดีต่อแบรนดก์็ได ้

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Kotler & Keller (2012) ที่
กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ผู ้บริโภคจะท าการซือ้สินค้า ในขั้นตอนนี ้
ผูบ้ริโภคจะปฏิเสธสินคา้ที่ตนไม่พอใจหรือมีความพอใจน้อย และมีความตั้งใจที่จะซือ้สินคา้ที่
ตนเองพึงพอใจมากที่สดุ โดยผูบ้รโิภคจะเกิดความตัง้ใจซือ้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่งความตัง้ใจ
ของผูบ้ริโภคนัน้เกิดมาจากทัศนคติที่มีต่อสินคา้และบริการ และประสบการณข์องผูบ้ริโภคในการ
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ประเมินการบริโภคสินคา้หรือการใชบ้รกิารครัง้ที่ผ่านมา และเพื่อน ามาศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิด เกี่ยวกับภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

ความหมายของภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
กรมสรรพากร (2560) กล่าวถึง ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ไวว้่าคือ ภาษีที่จดัเก็บจาก

บุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายก าหนด และมีรายไดเ้กิดขึน้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายไดท้ี่เกิดขึน้ในปีใดๆ ผูม้ีรายไดม้ีหน้าที่ ตอ้ง
น าไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่ก าหนด ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคม
ของปีถดัไป ส าหรบัผูม้ีเงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงัก าหนดใหย้ื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี ส าหรบั
รายได ้ที่เกิดขึน้จรงิในช่วงครึง่ปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ตอ้งช าระ และเงินไดบ้างกรณี 
กฎหมายก าหนดให ้ผูจ้่ายท าหนา้ที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินไดท้ี่จ่ายบางส่วน เพื่อใหม้ีการทยอย
ช าระภาษี ขณะที่มีเงินไดเ้กิดขึน้อีกดว้ย 

ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (2561) กล่าวถึง ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไวว้่าเป็นภาษีประเภท
หนึ่งตามประมวลรษัฎากร โดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผูเ้สียภาษีเมื่อตัวเองมีรายได ้ยิ่งมีรายไดสู้ง 
อัตราการเสียภาษีจะยิ่งสูงตามขั้นบันได ซึ่งปัจจุบันอัตราการเสียภาษีสูงสุดอยู่ดี 35% โดยมี
กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานผูร้บัผิดชอบการจดัเก็บ 

ทัง้นี ้กรมสรรพากร (2560) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑข์องภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไว้
ดงันี ้

ผู้ทีม่ีหน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
กรมสรรพากร (2560) สรุปผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไวว้่า คือ ผูท้ี่มีเงิน

ไดเ้กิดขึน้ระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี ้
1. บคุคลธรรมดา 
2. หา้งหุน้สว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล 
3. ผูถ้ึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 
4. กองมรดกที่ยงัไม่ไดแ้บ่ง 
5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็น

หา้งหุน้สว่นสามญั หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุคล 
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หน้าทีข่องผู้เสียภาษี 
1. ขอมีเลขและบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่มีเงินไดเ้กิดขึน้ ผูม้ี

เงินได้ที่มีภูมิล  าเนาอยู่ ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นค าร้อง ณ  ส านักงานสรรพากรพื ้นที่
กรุงเทพมหานครทัง้ 16 แห่ง หรือ ส านกัสรรพากรพืน้ที่สาขา (อ าเภอ) ทุกแห่งส าหรบัในต่างจงัหวดั
ยื่นค าขอไดท้ี่ส  านกังานสรรพากรพืน้ที่ (จังหวัด) และส านักงานสรรพากรพืน้ที่สาขา (อ าเภอ) ทุก
แห่งแลว้แต่กรณี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการปกติปีละ 1 ครัง้ เงินไดข้องปีใดก็ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 
มีนาคม ของปีถัดไป เวน้แต่เงินไดบ้างลกัษณะ เช่น การใหเ้ช่าทรพัยส์ิน เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ 
เงินไดจ้ากการรบัเหมา เงินไดจ้ากธุรกิจการพาณิชย ์เป็นตน้ จะตอ้งยื่นแบบฯ ตอนกลางปี ส าหรบั
เงินไดท้ี่เกิดขึน้ใน 6 เดือนแรก ภายในเดือนกนัยายนของปีนัน้ก่อนการยื่นภาษีประจ าปีตามปกติ 

เงนิได้อะไรบ้างทีต่้องเสียภาษี 
ตามกฎหมาย เงินไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เรียกว่า "เงินไดพ้ึงประเมิน" 

หมายถึง เงินไดข้องบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดขา้งตน้ที่เกิดขึน้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได ้ที่เกิดขึน้ในปีภาษี ไดแ้ก่ 

1. เงิน 
2. ทรพัยส์ินซึ่งอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน ที่ไดร้บัจรงิที่ไดร้บัจรงิ 
3. ประโยชนซ์ึ่งอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน (เกณฑเ์งินสด) 
4. เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ้่ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให ้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 

วิธีการค านวณภาษี 
การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จะคิดเป็นรายปฏิทิน โดยวิธีการค านวณมีอยู่ 

2 วิธี คือ 
1. การค านวณภาษีจากเงินไดส้ทุธิแบบขัน้บนัได 0 – 35% โดยสามารถค านวณ

ไดจ้ากสมการ 
 

“เงินได–้ค่าใชจ้่าย 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท–ค่าลดหย่อนส่วนตวั 60,000 บาท = เงินไดส้ทุธิ” 
 

 และหลงัจากนัน้ “เงินไดส้ทุธิ x อตัราภาษี = ภาษีที่ตอ้งจ่าย” 
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การค านวณภาษีแบบขัน้บนัได จะเพิ่มขึน้ตามเงินไดส้ทุธิของผูเ้สียภาษี  
 
ตาราง 1 อตัราภาษีปัจจุบนั 

 
เงนิได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี 

0 – 150,000 ไดร้บัการยกเวน้ภาษี 
>150,000 – 300,000 5% 
>300,000 – 500,000 10% 
>500,000 – 750,000 15% 
>750,000 – 1,000,000 20% 
>1,000,000 – 2,000,000 25% 
>2,000,000 – 5,000,000 30% 
>500,0000 35% 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงนิได้ 

ความหมายของผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงนิได้ 
กรมสรรพากร (2560) กล่าวถึง การลดหย่อนภาษีเงินไดไ้วว้่า คือ ค่าลดหย่อนและ

เป็นอีกหนึ่งองคป์ระกอบในการค านวณภาษีที่กฎหมายก าหนดใหน้ าไปหักออกจากเงินไดไ้ดอี้ก 
หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้ โดยมีการหกัลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป 

ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (2561) กล่าวถึง การลดหย่อนภาษีเงินไดไ้วว้่า คือ สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอย่างหนึ่งที่จะช่วยท าใหเ้สียภาษีไดน้อ้ยลงเมื่อค านวนภาษี หรืออาจช่วยใหไ้ดเ้งินคืนภาษี
เพิ่มมากขึน้ โดยประมวลรษัฎากร เปิดช่องใหบุ้คคลที่ตอ้งเสียภาษีสามารถหักลดหย่อนภาษี ซึ่ง
มกัจะขึน้อยู่กบัสถานะโดยรวมของแต่ละบุคคล และค่าลดหย่อนต่างๆ จะไม่ไดป้รากฎแค่ประมวล
รษัฎากรเท่านัน้ แต่จะปรากฎในกฎหมายลกู ไดแ้ก่ กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี เป็นตน้ 

TAXBugnoms (2561) กล่าวถึง การลดหย่อนภาษีเงินได้ไว้ว่า คือ สิทธิประโยชน ์
และขอ้จ ากัดต่างๆ เพื่อใหเ้ราสามารถวางแผนภาษีไดอ้ย่างครบถว้นและสมบูรณ์ตามหลกัการที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ความหมายของ “ค่าลดหย่อน” หรือ "ค่าลดหย่อนภาษี" คือ  “รายการที่
กฎหมายก าหนดไวใ้หน้ าไปหกัออกจากเงินไดเ้พิ่มขึน้หลงัจากท่ีหกัค่าใชจ้่ายแลว้” ซึ่งมาจากวิธีการ
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ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกว่า "วิธีค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ" ดังนี ้ (รายได้ - 
ค่าใชจ้่าย - ค่าลดหย่อน) x อตัราภาษี 

ส าหรบั ค่าใชจ้่าย กฎหมายจะก าหนดมาใหห้ักตามประเภทของรายได ้(เงินได)้ นั่น
คือเราต้องรูว้่าเรามีรายไดป้ระเภทไหน และรายไดป้ระเภทนั้นหักค่าใชจ้่ายได้เท่าไร ซึ่งการหัก
ค่าใชจ้่ายนัน้จะมีทัง้หกัไดแ้บบเหมาตามที่กฎหมายก าหนดและตามที่จ่ายจรงิ 

ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงนิได้ 
ยทุธนา ศรีสวสัดิ ์(2561) กลา่วถึง ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ซึ่งสรุปไวใ้นตาราง 

ดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 2 รายการลดหย่อนภาษีเงินได ้
 

รายการทีล่ดหย่อนได้ อัตราค่าลดหย่อน 
1. ค่าลดหย่อนสว่นตวั 60,000 บาท 
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส คนละ 60,000 บาท และกฎหมายอนญุาตใหม้ีได้

สงูสดุ 1 คน 
3. ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 – 60,000 บาท 
4. ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท 
5. ค่าลดหย่อนผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท 
6. ค่าฝากครรภแ์ละท าคลอด ตามที่จ่ายจรงิแต่เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินทอ้งละ 

60,000 บาท 
7. เบีย้ประกนัชีวิตทั่วไป / เงินฝากแบบมี
ประกนัชีวิต 

ตามที่จ่ายจรงิแต่เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 
100,000 บาท (คู่สมรสที่ไม่มีเงินไดล้ดหย่อนได้
ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 10,000 บาท) 

8. เบีย้ประกนัสขุภาพบิดามารดา ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
9. เบีย้ประกนัสขุภาพตนเอง ตามที่จ่ายจรงิไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกบั

เบีย้ประกนัชีวิตทั่วไปแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 
บาท 

10. ค่าซือ้กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ตามที่จ่ายจรงิไม่เกินแต่ไม่เกิน 15% ของเงินไดท้ี่
ตอ้งเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท 

11. ค่าซือ้กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
(RMF)/ กบข. / กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ 
กองทนุสงเคราะหค์รูโรงเรียนเอกชน 

ตามที่จ่ายจรงิไม่เกินแต่ไม่เกิน 15% ของเงินไดท้ี่
ตอ้งเสียภาษี และเมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ ไม่เกิน 
500,000 บาท 

12. เบีย้ประกนัชีวิตแบบบ านาญ ตามที่จ่ายจรงิไม่เกินแต่ไม่เกิน 15% ของเงินไดท้ี่
ตอ้งเสียภาษี และ ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อ
รวมกบัขอ้ 11 แลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

13. เงินประกนัสงัคม ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 9,000 บาท 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการทีล่ดหย่อนได้ อัตราค่าลดหย่อน 
14. โครงการบา้นหลงัแรก ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 200,000 บาท เฉพาะปี

ภาษี 2562 ปีเดียว ส าหรบัคนที่ซือ้บา้นหลงัแรก
ระหว่าง 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 (สงูสดุ
ปีละ 120,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี เฉพาะ
คนที่ซือ้บา้นหลงัแรก 

15. กองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 13,200 บาท เมื่อรวมกบั
ขอ้ 11 และเบีย้ประกนัชีวิตแบบบ านาญแลว้ตอ้ง
ไม่เกิน 500,000 บาท 

16. ดอกเบีย้ซือ้ที่อยู่อาศยั ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
17. เงินลงทนุธุรกิจ Startup ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
18. ค่าธรรมเนียมจากการรบัช าระเงินดว้ย
บตัรเดบิต 

ลดหย่อนเพิ่มไดอี้กตามที่จ่ายจรงิ เมื่อมีเงินไดจ้าก
ค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารบัเหมาทัง้ค่าแรงและ
ค่าของ หรือเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ 

19. เงินบรจิาคพรรคการเมือง ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
20. ค่าซ่อมบา้นน า้ท่วม ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส าหรบัค่า

ซ่อมระหว่าง 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 
21. ค่าซ่อมรถน า้ท่วม ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ส าหรบัค่า

ซ่อมระหว่าง 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 
22. ชอ้ปช่วยชาติ ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส าหรบัค่า

ซือ้ระหว่างวนัที่ 1 – 16 มกราคม 2562 
23. ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 15,000 – 20,000 บาท 

ส าหรบัค่าซือ้ระหว่าง 30 เมษายน – 30 มิถนุายน 
2562 

24. ค่าลดหย่อนสินคา้เพื่อการศกึษาและ
กีฬา 

ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส าหรบัค่า
ซือ้ระหว่างวนัที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถนุายน  
2562 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการทีล่ดหย่อนได้ อัตราค่าลดหย่อน 
25. ค่าลดหย่อน OTOP ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส าหรบัค่า

ซือ้ระหว่าง 30 เมษายน – 30 มิถนุายน 2562 
26. ค่าลดหย่อนหนงัสือและ e-book ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
27. เงินบรจิาคเพื่อการศกึษา การกีฬา 
การพฒันาสงัคม และโรงพยาบาลรฐั 

2 เท่าของเงินบรจิาคตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 10% 
ของเงินไดห้ลงัหกัค่าลดหย่อน 

28. เงินบรจิาคทั่วไป ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัหกั
ค่าลดหย่อน 

 
จากตารางขา้งตน้ สามารถจดัประเภทค่าลดหย่อนในปี 2562 ไดด้งันี ้

1. กลุ่มค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ 
1.1 ดอกเบี้ยกู้ยืมเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 

บาท ในกรณีที่ซือ้บา้นหรือที่อยู่อาศัย โดยสามารถหักไดต้ามที่จ่ายจริง และในกรณีที่เป็นการกู้
รว่มกนั ใหแ้บ่งดอกเบีย้คนละเท่าๆกนั แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท 

1.2 ค่าลดหย่อนกรณีซ่อมแซมบ้านและรถที่เสียหายจากน ้าท่วม บ้าน 
100,000 บาท รถ 30,000 บาท ส าหรบัตัวนีเ้ป็นค่าลดหย่อนที่ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยที่ไดร้บัความ
เสียหายจากพายปุาบกึที่เกิดขึน้ในช่วงวนัที่ 3-7 มกราคม 2562 

1.3 กลุ่มลดหย่อนเพ่ือการท่องเที่ยวท่ัวไทย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ค่า
ลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองหลัก 15,000 บาท และค่าลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองรองจ านวน  20,000 
บาท และทัง้สองตวันีม้ีเงื่อนไขรว่มกนั คือ ค่าลดหย่อนรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20,000 บาท โดยค่า
ลดหย่อนกลุ่มนีใ้ห้ใชส้ิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 -  30 มิถุนายน 2562 เฉพาะค่าทัวร ์
ค่าที่พักโรงแรม (ที่ได้รบัอนุมัติตามกฎหมายพรบ.การโรงแรม) และโฮมสเตยท์ี่ขึน้ทะเบียนกับ
กรมการท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่พกัต่างที่ไม่ใช่โรงแรม 

1.4 กลุ่มค่าลดหย่อนเพ่ือการใช้จ่าย สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่มที่คลา้ยกัน 
นั่นคือ ค่าลดหย่อนซือ้สินคา้ OTOP ค่าลดหย่อนซือ้สินคา้เพื่อการศึกษาและกีฬา ค่าลดหย่อนซือ้
หนงัสือหรืออีบุ๊ค รายละเอียดดงันี ้
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1.4.1 ค่าลดหย่อนซือ้สินค้า OTOP หลกัการส าคญัคือ สินคา้ OTOP ตอ้ง
ลงทะเบียนกบักรมพฒันาชมุชนอย่างถูกตอ้ง โดยหลกัฐานที่ใชคื้อใบเสรจ็รบัเงินหรือใบก ากบัภาษี
ที่มีชื่อผูซ้ือ้ ส่วนทางผูข้ายจะจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม สามารถใชส้ิทธิไดต้ัง้แต่วนัที่ 30 เมษายน 
– 30 มิถนุายน 2562 

1.4.2 ค่าลดหย่อนซือ้สินค้าเพ่ือการศึกษาและกีฬา หลกัฐานส าคญัของ
กลุ่มนีคื้อ ใบก ากับภาษีที่มีชื่อผูซ้ือ้ เพราะตอ้งซือ้จากผูป้ระกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เท่านัน้ ซึ่งสามารถใชส้ิทธิไดต้ัง้แต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถนุายน 2562 

1.5 ค่าลดหย่อนซื้อหนังสือและอีบุ๊ค หลักฐานที่ใช้คือใบเสร็จรบัเงิน หรือ 
ใบก ากบัภาษี (กรณีรา้นหนงัสือบางรา้นมีการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT เพื่อประกอบกิจการ
อ่ืนดว้ย) โดยเอกสารตอ้งมีขอ้มลูผูซ้ือ้ผูข้ายและรายละเอียดครบถว้น ค่าลดหย่อนภาษีตวันีร้วมกบั
รายการค่าลดหย่อนช็อปช่วยชาติ (ส่วนที่เป็นค่าซือ้หนังสือ) เมื่อตอนต้นปีแล้วจะต้องไม่เกิน 
15,000 บาท โดยสิทธิลดหย่อนของกลุ่มนีน้านกว่ากลุ่มอ่ืนหน่อยตรงที่สามารถใชส้ิทธิไดต้ัง้แต่ 1 
มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 

1.6 ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ค่าลดหย่อนซือ้บ้าน
หรือคอนโดหลงัแรก โดยไดร้บัสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท ส าหรบับา้น (พรอ้มที่ดิน) 
หรือคอนโดหลงัแรก โดยก าหนดเงื่อนไขไวว้่า ตอ้งมีมลูค่าไม่เกิน 5 ลา้นบาท และตอ้งซือ้และโอน
กรรมสิทธิ์ในช่วง 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562 
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2. กลุ่มค่าลดหย่อนกลุ่มประกันชีวิตและการลงทุน 
ค่าลดหย่อนกลุ่มประกันชีวิตและการลงทุน เป็นกลุ่มที่ลดหย่อนภาษีแล้วได้

ประโยชน ์2 ส่วน คือ ส่วนของการออมเงิน หรือ ลงทนุ เพื่อสรา้งวินยัและผลตอบแทนในการลงทุน
ใหก้ับเราส่วนหนึ่ง และใชส้ิทธิประโยชน์ในการวางแผนภาษีอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งการเลือกออมหรือ
ลงทนุในตวัไหนก็ตาม ตอ้งดวูตัถุประสงคใ์นการลงทุนของเราเป็นอนัดบัแรกก่อน แลว้ค่อยค านึงถึง
เรื่องสิทธิประโยชนก์ารวางแผนภาษี และในกลุม่นีจ้ะมีรายการค่าลดหย่อนที่เก่ียวขอ้งตามนี ้

2.1 เบีย้ประกันชีวิตท่ัวไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ตามที่จ่าย
จริงสงูสดุไม่เกินจ านวน 100,000 บาท ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได ้การหกัค่าเบีย้ประกนัจะหกัได้
สงูสดุ 10,000 บาท แต่ถา้หากคู่สมรสมีรายไดจ้ะหกัสงูสดุไดถ้ึง 100,000 บาท โดยเงื่อนไขนัน้ จะ
มีเรื่องของระยะเวลาคุม้ครองตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ตอ้งท ากบับริษัทประกนัชีวิตในประเทศไทย ไดร้บั
เงินคืนไม่เกิน 20% ของเบีย้ประกนัชีวิตรายปี เป็นตน้ 

2.2 เบีย้ประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงสงูสดุไม่เกินจ านวน 15,000 
บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตแล้วตอ้งไม่เกิน 100,000 
บาท โดยเบีย้ประกนัสขุภาพนัน้หมายถึงกลุม่ต่อไปนี ้

2.3 เบีย้ประกันสุขภาพพ่อแม่ ตามที่จ่ายจริงสูงสดุไม่เกินจ านวน 15,000 
บาท ต้องเป็นเบีย้ประกันสุขภาพของพ่อแม่เท่านั้น โดยความหมายของประกันสุขภาพนั้นใช้
หลกัการเดียวกนักบัประกนัสขุภาพของตนเอง  

2.4 เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ สามารถใชส้ิทธิลดหย่อนภาษีได ้15% 
ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจ านวน 200,000 บาท ส าหรบัเงื่อนไขประกันชีวิตแบบ
บ านาญนัน้จะมีเรื่องของ ระยะเวลาคุม้ครองตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ท ากบับริษัทประกนัชีวิตในประเทศ
ไทย และมีการ จ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม ่าเสมอ และก าหนดช่วงอายุของการจ่าย
ผลประโยชนเ์มื่อเรามีอายุตัง้แต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น รวมถึงตอ้งจ่ายเบีย้ประกันครบก่อน
ไดร้บัผลประโยชนอี์กดว้ย 

2.5 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่งที่
จดัตัง้ขึน้มาเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว โดยเนน้ลงทุนในตลาดหุน้เป็นหลกั ลดหย่อนภาษี
ได ้15% ของเงินไดท้ี่ตอ้งเสียภาษี ตามที่จ่ายจริงและสงูสดุไม่เกินจ านวน 500,000 บาท โดยตอ้ง
ถือหน่วยลงทนุไวไ้ม่นอ้ยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
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2.6 กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่
ลงทุนไวใ้นสินทรพัยห์ลากหลายประเภท ซึ่งมีวัตถุประสงคไ์ว้ใชใ้นการวางแผนเกษียณ น ามา
ลดหย่อนได ้15% ของเงินไดท้ี่ตอ้งเสียภาษี  

- ตอ้งซือ้ติดต่อกนัทกุปี (แต่ถา้ผิดเงื่อนไขสามารถผิดได ้1 ปี) 
- ตอ้งซือ้เป็นจ านวนขัน้ต ่า 3% ของเงินไดท้ี่ตอ้งเสียภาษี หรือ 5,000 บาท 
- ตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมไวไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี และอายคุรบ 55 ปี 

จึงจะสามารถขายได ้
2.7 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ / กบข. /กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน

เอกชน สามารถน ามาลดหย่อนภาษีไดต้ามจ านวนที่จ่ายจริง โดยมีจ านวนสงูสดุไม่เกิน 500,000 
บาท ซึ่งเราสามารถสะสมเพิ่มไดโ้ดยขอเปลี่ยน % ที่ก าหนดกบันายจา้งไว ้

2.8 เงินประกันสังคม สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่
สงูสดุไม่เกิน 9,000 บาท 

3. ค่าลดหย่อนกลุม่คณุรกัพรรคการเมือง 
อ้างถึงมาตรา 70 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดไวว้่า ผูบ้รจิาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่บรจิาคไป
หกัเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่ก าหนดในประมวลรษัฎากรไดต้ามจ านวนที่
บริจาคแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทส าหรับบุคคลธรรมดา หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีการ
สนบัสนนุพรรคการเมือง จะไดส้ิทธิเอามาใชเ้ป็นค่าลดหย่อนภาษี หรือ มาใชเ้ป็นรายจ่ายของธุรกิจ
ไดต้ามกฎหมาย โดยน ามาลดหย่อนภาษีไดส้งูสดุตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

4. ค่าลดหย่อนกลุม่บรจิาคตอบแทนสงัคม 
หมายถึง การบริจาคตอบแทนสงัคม โดยไดร้บัสิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นเรื่อง

ของการให ้โดยในปี 2562 นี ้ค่าลดหย่อนที่เก่ียวกับการบริจาคจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 กลุ่มลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แบ่งออกเป็น 
4.1.1 เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา การกีฬา สถาบัน 

อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง กองทุน แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหัก
ค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนอ่ืนๆ 

4.1.2 ค่าลดหย่อนบริจาคสถานพยาบาลรัฐ ของเงินบริจาคตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนั้นเมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อ



  49 

สนับสนุนการศึกษาแลว้ ตอ้งไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใชจ้่ายและหัก
ลดหย่อนอ่ืนๆ 

4.2 กลุ่มลดหย่อนภาษีตามปกติ 
เงินบริจาคทั่วไป สามารถหักลดหย่อนไดต้ามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% 

ของเงินไดพ้ึงประเมินที่เหลือหลงัหักค่าใชจ้่ายค่าลดหย่อนและเงินบริจาคในกลุ่มที่เป็น 2 เท่า ซึ่ง
หมายถึงเเงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล สถานศึกษา ต่างๆ 
รวมถึงมลูนิธิที่เป็นองคก์รสาธารณกศุล 

ทัง้นี ้ค่าลดหย่อนภาษีในปี 2562 นัน้ถูกจ าแนกออกเป็นหลายกลุม่ตามที่
กล่าวมาขา้งตน้ ซึ่งกลุ่มที่ผูว้ิจัยเลือกจะศึกษา คือ กลุ่มที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มประกันชีวิตและการ
ลงทุน เพราะค่อนขา้งไดร้บัความสนใจ รวมถึงมีผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาน
บนัการเงิน อันไดแ้ก่ ธนาคาร และประกันภัย ประกนัชีวิต ออกผลิตภณัฑม์าเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของบคุคลที่ตอ้งเสียภาษี 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ กล่ าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ 
TAXBugnoms (2561) ที่กล่าวว่า ค่าลดหย่อนกลุม่ประกนัชีวิตและการลงทุน เป็นกลุ่มที่ลดหย่อน
ภาษีแลว้ไดป้ระโยชน ์2 สว่น คือ ส่วนของการออมเงิน หรือ ลงทนุ และสามารถใชส้ิทธิประโยชนใ์น
การวางแผนภาษีอีกส่วนหนึ่ง ทัง้นีส้  าหรบังานวิจยัฉบบันี ้ผูว้ิจยัขอเลือกศึกษาผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินได ้ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์องทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ผลิตภณัฑก์องทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
(RMF) ผลิตภัณฑ์เบี ้ยประกันสุขภาพตนเอง ผลิตภัณฑ์เบี ้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ และ
ผลิตภณัฑเ์บีย้ประกนัชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกนัชีวิต 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

กุสุมา ด ารงชัย และคณะ (2561) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน ในต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวดัมหาสารคาม 
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา อยู่ในระดบัปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนผูม้ีเงินไดใ้นต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่อายุระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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นฤมล ชินโคตรพงษ์ (2560) ศึกษางานวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนภาษี ของนักลงทนุรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในครัง้นี ้คือ
นกัลงทนุรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD ในส่วนของเพศ จะใชก้ารวิเคราะหด์ว้ย สถิติ 
t-test และวิเคราะหด์ว้ยขอ้มลูดว้ยสถิติถดถอยพหุคณู หรือ Multiple Regression ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได ้วัตถุประสงคใ์น
การลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจเพื่อการลดหย่อน
ภาษีต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทนุเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนกัลงทนุราย
ย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร 

รชันี  ศรีสุพรรณ (2560) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ ลกูคา้บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ที่ลงทนุใน
กองทนุรวมประเภทกองทนุรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหไ์ดแ้ก่ สถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร คือปัจจยัดา้นการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร และปัจจยัดา้นทศันคติในการลงทนุ ไม่มีผล
ต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลกูคา้บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้าน
คณุภาพการใหบ้ริการ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
(LTF)ของลกูคา้บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทั่วไปในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001-
60,000 บาท ประสบการณล์งทนุในกองทนุรวมนอ้ยกว่า 1 ปีฐานภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาสงูสดุที่



  51 

เสียอยู่ที่ 20 % และในดา้นการวิเคราะหแ์ต่ละปัจจยั พบว่าปัจจยัดา้นภาษีและความเสี่ยงจากการ
ลงทนุ ดา้นพฤติกรรมการลงทนุ และดา้นบุคคลต่างสง่ผลถึงการตดัสินใจลงในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่
ดา้นผลตอบแทน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นขอ้มลูและช่องทางในการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ
ให้บริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่ วไปในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สทุิศา นนทพันธ ์(2559) ศึกษางานวิจยั เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซือ้ประกนัของผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ประกัน ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความส าคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ และดา้นการ
สง่เสริมการตลาด ตามล าดบั และกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซือป้ระกนั 
อยู่ในระดัยมาก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมกับกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ประกนั เป็นไปในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญั ค่าสหสมัพนัธม์ีค่าเท่ากบั 0.728 

สุรีวรรณ หนูมา (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยความรูค้วามเขา้ใจงบการเงินและ
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นสถานภาพที่แตกต่าง
กนั เป็นดา้นเดียวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานด้านระดับความรูค้วามเข้าใจทางการเงินของนักลงทุนต่องบการเงินที่
ต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั เฉพาะดา้นขัน้ตอนการประเมินผลหลงัการลงทุน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ด้านพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรพัยข์องบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกันในดา้นการประเมินทางเลือก 
และการตดัสินใจลงทนุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อดุลย ์สาลิฟา (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือผูท้ี่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคย
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้วิจัยได้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 15 
สิงหาคม 2559 ถึง 3 กันยายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง 388 คน 
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สมมติฐานงานวิจัยครอบคลุมทั้งปัจจัยส่วนผสมการตลาด (4P) ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ ์ปัจจัยดา้นราคา ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยดา้นส่งเสริมการขาย 
รวมถึงลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน โดยตัง้สมมติฐานว่าปัจจัยที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว  ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า ปัจจยัส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 
2 ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย  และ  ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน สะทอ้นกลุ่มตวัอย่างตอ้งการความสะดวกในการ
ลงทุน และตอ้งการความรูเ้พื่อใชใ้นการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเครื่องมือส าหรบัวาง
แผนการลงทุน และการวางแผนการเงินไดอ้ย่างไร สว่นปัจจยัดา้นผลตอบแทนในการลงทุนและผล
การด าเนินงานเนื่องดว้ยนกัลงทุนสนใจผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเลือกหุน้เขา้ Port ของ
กองทนุจะสง่ผลต่อการด าเนินงานของกองทนุในอนาคตได ้

ปภาวรนิท ์คชหิรญั (2558) ศกึษางานวิจยั เรื่อง ศึกษาการเรียนรูค้วามเขา้ใจและปัจจยัที่
สง่ผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่น หรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส กรณีศึกษา 
พนักงานเอกชนที่ท างานในเขตลุมพินี  ผลการศึกษาพบว่า ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีเงินไดข้องคู่สมรสที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวม
ภาษีเงินได้แตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์กันส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่ เก่ียวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บบุคคลธรรมดาของคู่สมรสที่มีความแตกต่างกันนั้น ก็ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดแ้ตกต่างกนัและมีความสมัพนัธก์นั สุดทา้ยช่องทาง
ในการยื่นแสดงแบบรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกันและมี
ความสมัพนัธก์นั 

ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบสะสมทรพัยขอ์งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จาก
การศึกษา พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซือ้กรมธรรมป์ระกัน
ชีวิตแบบสะสมทรพัย ์เพื่อเก็บออมเงิน รองลงมาคือ เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการถือ
กรมธรรม ์ณ ปัจจุบัน จ านวน 1 กรมธรรม ์คิดเป็นรอ้ยละ 64.1 โดยมีการสืบคน้ขอ้มูลหรือไดร้บั
ขอ้มลูข่าวสารผ่านตัวแทนจ าหน่ายมากที่สดุถึง รองลงมาคือ อินเทอรเ์น็ต และจากครอบครวัหรือ
ญาติ ส าหรบัการซือ้กรมธรรม ์ส่วนใหญ่จะซือ้ผ่านตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทประกันชีวิต และ
ช าระเบีย้ประกันเป็นรายปี ด้วยเงินสดที่ธนาคารพาณิชย ์ซึ่งโดยรวมแลว้มีเบีย้ประกันชีวิตอยู่
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ในช่วง 10,001-30,000 บาท  นอกจากนีผ้ลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
กรมธรรมป์ระกันชีวิต แบบสะสมทรัพย ์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี ้ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชื่อเสียงบริษัทและ
ระยะเวลาของกรมธรรม์ ปัจจัยดา้นกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑแ์ละราคา ตามล าดบั ส าหรบัปัจจยั ประชากรศาสตร ์พบว่า เพศ อายุอาชีพ การศึกษา 
และสถานภาพ ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ระดับรายไดท้ี่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตดัสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่แตกต่าง
กนั 

ทรรศวรรณ จนัทรส์าย (2557) ศึกษางานวิจยั เรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลกูคา้ที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001-60,000 บาท มีภรรยาคู่สมรส ท างานเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนเช่นเดียวกัน มีรายไดค้รอบครวัรวมเฉลี่ย 100,001-250,000 บาท ในครอบครวัไม่มี
เด็กในวยัเรียน ใชบ้ริการกับธนาคารกรุงเทพ 2 บริการ ใชบ้ริการในนามส่วนบุคคลทัง้ที่ส  านักงาน
ใหญ่และสาขา เป็นลูกคา้ของธนาคาร 10 ปีขึน้ไป ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใชธ้นาคาร
กรุงเทพเป็นหลกั วัตถุประสงคท์ี่ส  าคัญของการลงทุนก็คือ เพื่อประโยชนใ์นการหักลดหย่อนภาษี  
รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพื่ออนาคต ตามล าดบั 
การลงทุนผ่านสาขาของธนาคาร คือ ช่องทางที่ส  าคญัที่สดุ เหตผุลที่ส  าคญัที่สดุในการเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมก็คือ ผลประกอบการของกองทุนที่ผ่านมา ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ที่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการและ
ดา้นภาพลกัษณอ์งคก์ร ในการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกลงทุนจ าแนกตามขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นกระบวนการบริการแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามที่มี
อายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบั
การศึกษาที่ ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น 
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ยกเวน้ดา้นราคาแตกต่างกัน ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดแ้ตกต่างกันมีความคิดเห็น ใน
ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จฑุามาศ วาชิตพล (2556) ศึกษางานวิจยั เรื่อง การศกึษาการตดัสินใจท าประกนัชีวิตใน
รูปแบบ BANCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท ผลการวิเคราะหแ์ละทดสอบ
สมมติฐานช ผูว้ิจยัยอมรบัสมมติฐานเฉพาะในส่วน ของ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ที่แตกต่างมี
ผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.004, 0.027 และ 0.048 ตามล าดับ และ
ผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่มีความสมัพนัธ์
ต่อการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะหแ์ละทดสอบ ผูว้ิจัย
ยอมรบัสมมติฐานเฉพาะความจงรกัภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ว่ามีความสมัพนัธต่์อการ
ตดัสินใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.004 
 
แนวคิดและทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ

คณะ (2552) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
การตลาด เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและสถิติที่วดัไดข้องประชากรจะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  การศึกษา รายได ้อาชีพ และเพื่อน ามาศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลา่วมาขา้งต้น ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Kotler (2012) ที่กล่าว

ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการสามารถควบคมุไดแ้ละสามารถ
น ามาใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ประกอบด้วย (1) ด้าน
ผลิตภัณฑ ์หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดและใหค้วามพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ทัง้นีผู้ว้ิจัยขอเลือก
คณุสมบติัของผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นงานวิจยัผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ไดแ้ก่ ชื่อเสียงของผูข้าย 
การใหบ้ริการ คณุค่าผลิตภณัฑ ์และความหลากหลายของสินคา้ (2) ดา้นราคา หมายถึง จ านวน
เงินที่ถูกก าหนดขึน้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังผู้บริโภค และ (4) การส่งเสริม



  55 

การตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค วัตถุ
จุดประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริโภครบัรูข้อ้มลูของตราสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและประชาสมัพันธ์ โดยผูว้ิจัยตอ้งการศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดของ รวีวรรณ ชินะตระกูล 

(2533) ที่กล่าวว่า  การวัดความรูแ้ละความเข้าใจนั้น เป็นการสรา้งแบบทดสอบเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดพฤติกรรมดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจ โดยใชก้ารทดสอบแบบถูกผิด ซึ่งเป็น
ลกัษณะของการวดัความรูค้วามเขา้ใจจากขอ้เท็จจริง เพื่อน ามาวดัการสดทอบความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับการลดหย่อนภาษี  ที่ เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Kotler & Keller 

(2012) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ผู ้บริโภคจะท าการซือ้สินค้า ใน
ขัน้ตอนนีผู้บ้ริโภคจะปฏิเสธสินคา้ที่ตนไม่พอใจหรือมีความพอใจน้อย และมีความตั้งใจที่จะซือ้
สินคา้ที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด โดยผูบ้ริโภคจะเกิดความตั้งใจซือ้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่ง
ความตั้งใจของผูบ้ริโภคนั้นเกิดมาจากทัศนคติที่มีต่อสินค้าและบริการ และประสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภคในการประเมินการบริโภคสินค้าหรือการใชบ้ริการครัง้ที่ผ่านมา และเพื่อน ามาศึกษา
เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงนิได้ 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ TAXBugnoms (2561) 

ที่กล่าวว่า ค่าลดหย่อนกลุ่มประกนัชีวิตและการลงทุน เป็นกลุ่มที่ลดหย่อนภาษีแลว้ไดป้ระโยชน ์2 
ส่วน คือ ส่วนของการออมเงิน หรือ ลงทุน และสามารถใชส้ิทธิประโยชนใ์นการวางแผนภาษีอีก
ส่วนหนึ่ง ทัง้นีส้  าหรบังานวิจัยฉบับนี ้ผูว้ิจัยขอเลือกศึกษาผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ไดแ้ก่ 
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) 
ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกนัสุขภาพตนเอง ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกนัชีวิตแบบบ านาญ และผลิตภัณฑเ์บีย้
ประกนัชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกนัชีวิต 
 



  56 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
ในการศึกษาคน้ควา้เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับ
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่

เคยซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคย
ซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ ซึ่งไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรที่แน่นอน  จึงใช้วิธีการ
ค านวณหาขนาดประชากรโดยใชส้ตูรเพื่อไดข้นาดตวัอย่าง 400 คน เพื่อเป็นตวัแทนของกลุม่คนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเกณฑร์ายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (กลัยา วานิชย์
บญัชา 2560) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 
คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการเพิ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 ตัวอย่าง โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน เพื่อเป็น
ตวัแทนของกลุม่คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้

แทนค่าสตูรการค านวณหา n (จ านวนกลุม่ตวัอย่าง) 
 

 n   =
𝑍

4e2

2
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โดยที่ ค่า  n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
ค่า  Z แทน ระดบัความเชื่อมั่น 
ค่า  e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สดุที่ยอมรบัได ้ 

ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีค่าเท่ากบั 1.96 

(Z1 - /2 หรือ Z.975) และค่าความคลาดเคลื่อน (e) 5% ซึ่งเท่ากบัความมีนยัส าคญัที่ระดบั0.05  
แทนค่าในสตูรได ้ดงันี ้

 

     n   =    
(1.96)2

 4 x (0.05)2
 

   =    384.16  หรือ 385 คน 
เพิ่มจ านวนกลุม่ตวัอย่างประมาณ 4% ของขนาดตวัอย่าง = 385 x 4% = 15 คน 
ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้งการจ านวน 385 คน และที่เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

15 คน เพื่อเป็นตวัแทนที่ดีของประชากร รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 
 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้โดยวิธีออนไลน ์ดงันี ้

วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling โดยเจาะจงการสร้าง
แบบฟอรม์ออนไลน์ ผ่าน Google Form และส่ง Link URL ใหกับกลุ่มตัวอย่างที่ เต็มใจตอบ
แบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้

เพื่อการศึกษาถึงขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ชื่อเสียงของผูข้าย การใหบ้ริการ คณุค่าผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี และการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 สว่นคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตวัเลือก 
(Multiple Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้
เลือกดงันี ้

1. ชาย 
2. หญิง  

ขอ้ที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยใช้
มาตรฐานการจัดกลุ่มอายุตามหลักเกณฑ์ Standard International Age Classification ของ
องคก์ารสหประชาชาติเป็นหลักในการพิจารณา ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยใชก้ลุ่ม 10 ปีเป็นหลักใน
การแบ่งความกวา้งของช่วงอาย ุ(ปิยนชุ รตันกลุ, 2552) และเพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่มีคณุภาพจึงขอเริ่ม
แจกแบบสอบถามตั้งแต่อายุ 21 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มประกอบอาชีพและมีรายได้เป็นของ
ตนเอง รวมถึงอาจเข้าข่ายกลุ่มบุคคลที่ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร 

1. 21 - 30 ปี 
2. 31 - 40 ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. 51 ปีขึน้ไป 

ขอ้ที่ 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั  
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3. หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
ข้อ 4 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 

Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้ 
1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตร ี
3. ปรญิญาโทหรือสงูกว่า 

ขอ้ที่ 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) โดย
มคี าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
2. พนกังานบรษิัทเอกชน 
3. ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
4. อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

ขอ้ที่ 6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ก าหนดรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนจากหลกัเกณฑข์อง กรมสรรพากร (2561) ก าหนดว่า ผูท้ี่มีเงิน
ไดท้ี่ตอ้งเสียภาษี กรณีคนโสด ตอ้งมีเงินไดพ้ึงประเมิน ตัง้แต่ 120,000 บาทขึน้ไป ดงันัน้ผูว้ิจยัขอ
ก าหนดรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเริ่มตน้ที่ 12,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้ 

1. 12,000 – 29,999 บาท 
2. 30,000 - 49,999 บาท 
3. 50,000 - 69,999 บาท 
4. 70,000 บาท ขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ประกอบดว้ย ชื่อเสียงของผูข้าย การใหบ้ริการ คุณค่าผลิตภัณฑ ์ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนแบบ Likert scale questions รวมจ านวน 17 ขอ้ โดยใชร้ะดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) มี  5 ระดับ ซึ่งมี เกณฑ์การให้คะแนน คือ การ
ค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย  
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คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 
5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ ผูว้ิจยัใชส้ตูรส าหรบัการหาความกวา้งของ

อนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2552) ดงันี ้
 
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 

                     จ านวนชัน้ 
    =   5  –  1  
         5 

     = 0.80 
ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ชื่อเสียงของผูข้าย การใหบ้ริการ คณุค่าผลิตภณัฑ ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดบัดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดบัดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดบัไม่ดี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีเงินได ้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินได ้ส าหรบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามจ านวน 
10 ข้อ ใช้ระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) มีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ 
(Dichotomous questions) ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

ระดบัคะแนน   การแปลผลระดบัความรูค้วามเขา้ใจ 
ระดบั 1 หมายถึง ตอบถกู 
ระดบั 0 หมายถึง ตอบผิด 
ก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน คือ ขอ้ที่ตอบถูกไดค้ะแนน 1 คะแนน ข้อที่ตอบไม่ถูกได้

คะแนน 0 คะแนน ผูต้อบแบบสอบถามที่ตอบถูกหมด จะได ้10 คะแนน และตอบผิดหมดจะได ้0 
คะแนน โดยวัดออกมาเป็นข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) เพื่อใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์าเฉลี่ยในการแปลผล โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาค
ชัน้ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

สามารถแปลความหมายของค่าคะแนน  ไดด้งันี ้
ตอบถกูคะแนน 7 – 10 หมายถึง มคีวามรูค้วามเขา้ใจการลดหย่อนภาษีมาก 
ตอบถกูคะแนน 4 – 6 หมายถึง มคีวามรูค้วามเขา้ใจการลดหย่อนภาษีปานกลาง 
ตอบถกูคะแนน 0 – 3 หมายถึง มคีวามรูค้วามเขา้ใจการลดหย่อนภาษีนอ้ย 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 4 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วน
แบบ Likert Scale Questions โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 
5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอันตรภาคชั้น เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง 
ประกอบดว้ย 

คะแนน   ความคิดเห็น 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้น 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ ผูว้ิจยัใชส้ตูรส าหรบัการหาความกวา้ง
ของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2544) ดงันี ้

 
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 

                      จ านวนชัน้ 
    =   5  –  1  
         5 
    = 0.80 

ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับการตัดสินใจซือ้เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ได้
ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง กลุ่มคนวัยท างานมีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง กลุ่มคนวัยท างานมีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดอ้ยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง กลุ่มคนวัยท างานมีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง กลุ่มคนวัยท างานมีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดอ้ยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง กลุ่มคนวัยท างานมีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดอ้ยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่

ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ชื่อเสียงของผูข้าย การใหบ้ริการ คณุค่า
ผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี และการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียงของผู้ขาย การ
ให้บริการ คุณค่าผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี และ
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของคนวัยท าง านในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
ชื่อเสียงของผูข้าย การใหบ้ริการ คุณค่าผลิตภัณฑ ์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ลดหย่อนภาษี และการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา เพื่อปรบัปรุงแก้ไขครัง้สุดทา้ย
ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

7. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
40 คน เพื่อวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์

อลัฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบคั (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่
ใกลเ้คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดไ้ม่ต ่ากว่า 
0.7 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549) โดยงานวิจยัฉบบันีม้ีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.709 - 0.818 ซึ่ง
ค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู และแยกรายดา้น ดงันี ้
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ดงันี ้    
ดา้นผลิตภณัฑ ์     มีค่าความเชื่อมั่น 0.776 
ดา้นราคา      มีค่าความเชื่อมั่น 0.798 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    มีค่าความเชื่อมั่น 0.818 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด    มีค่าความเชื่อมั่น 0.795 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ มีค่าความเชื่อมั่น 0.709 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้ จากหนังสือ 

บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ต 
ออนไลน ์เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง 

 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

หลังจากท าการรวบรวมขอ้มูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่รวบรวมไดม้าด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณเ์ท่านัน้ 

2. ท าการลงรหัส (Coding) ขอ้มลู โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรที่ท าการศึกษา และ
น าขอ้มลูบนัทกึลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์

3. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

4.1 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ ์
ประกอบดว้ย ชื่อเสียงของผูข้าย การให้บริการ คณุค่าผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้แบบสอบถาม
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มาตราสว่นแบบ Likert scale questions รวมจ านวน 17 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 การวิเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เก่ียวกับการลดหย่อนภาษีเงินได ้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามจ านวน 10 ข้อ โดยการหาความถ่ี 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

4.4 การวิเคราะหปั์จจัยการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนแบบ Likert 
scale questions รวมจ านวน 4 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Independent sample t-test, One-way 
analysis of variance หรือ สถิติ Brown-Forsythe และและสถิติสมการถดถอยเชิงซ้อนพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

4.5.1 สมมติฐานที่  1 กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเกณฑ์
รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะ
ทดสอบสมมติฐานโดยแบ่งได ้ดงันี ้

4.5.1.1 สมมติฐานที่  1 กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เกณฑ์รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ 
Independent t-test 

4.5.1.2 สมมติฐานที่  1 กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เกณฑ์รายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาชีพ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One-way 
analysis of variance และสถิติ Brown-Forsythe (B)  
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4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จะทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
สมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง 

4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent t-test  

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
การใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจัยเลือกใชส้ถิติโดย

พิจารณาถึงวตัถปุระสงคแ์ละความหมายของขอ้มลูที่ใชใ้นวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์
ประกอบดว้ย ชื่อเสียงของผูข้าย การใหบ้ริการ คณุค่าผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี และการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาวิเคราะหด์ว้ยค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560)     
 

𝑃 =
f

n
x100 

 
เมื่อ P   แทน ค่ารอ้ยละ 
 F   แทน ความถ่ีของคะแนน 
 n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x̅ ) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560)    
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x̅  =  
∑ x

n
 

 

เมื่อ      �̅�     แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

    ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    n      แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย์

บญัชา. 2560)    
 

    S.D. =    √
𝑛 ∑ x 2−(∑ x )2

𝑛(𝑛−1)
 

 
เมื่อ S.D.แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง (Standard Deviation) 

 
∑ x 2   แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

    (∑ x )2  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
     n    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) 

 
2. สถิติที่ใชท้ดสอบค่าความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธีหา

ค่าครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560)    
 

∝=   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

 

เมื่อ ∝  แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
    k    แทน จ านวนค าถาม 
   covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 
    variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 

3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบดว้ย 
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3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง หรือปัจจัยอ่ืนที่มีจ านวน 2 กลุ่ม โดยมีสูตรในการหาค่า t 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560)   ดงันี ้
 

กรณีที่ S21 = S22 

สตูร  t = 
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

 
โดยที่ Degree of freedom (df) = n1+n2-2 
 

กรณีที่ S21  S22 
 

t     =       
x̅1−x̅2

√
S  1  + 

2

n1

S  2
2

n2

 

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

 
เมื่อ t แทน  ค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

    x̅1   แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 
    x̅2  แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
    s   1

2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 
    s  2

2    แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
       n1 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
       n2 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
     df      แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 
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3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (Oneway analysis of variance) ใชค่้า 
F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560) มีสตูรดงันี ้
 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ (B) k-1 SS(B) MS(B    = 
( )

1

BSS

k −
 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

ภายในกลุม่ (W) n-k SS(W) MS(W) =  
( )

1

WSS

k −
 

รวม (T) n-1 SS(T)   

 

F = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
เมื่อ  F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

   df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่ (k-1)  
            และภายในกลุม่ (n-k)  
   k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
   n แทน จ านวนตวัอย่างที่ทัง้หมด 
   SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between sum of square) 
   SS(W) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 
   MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่  
           (Mean square between groups) 
   MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
            (Mean square within groups) 
   n - k  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of  
            freedom) 
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กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ต่อไป เพื่ อดูว่ามีคู่ ใดบ้างที่ แตกต่างกัน โดยใช้วิ ธี  Fisher’s least 
significant difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560)    

 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2

; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
] 

 
โดยที่  Ni – Nj 
  Df = N-k 
 
โดยที่ 1 jn n=  

 
เมื่อ LSD    แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ที่ I และ j 

      
 1 ;

2
n k

t 
− −

 แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดบัความ

เชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n – k 
   MSE  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 
   1n   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่ม i 
   jn   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่ม j 

     แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
3.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่

มากกว่า 2 กลุม่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั (Hartung. 2001) มีสตูรดงันี ้
 

B = β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −

𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

 
เมื่อ B แทน ค่าสถิติมีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Square  
                         Between Group) 
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𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square  
                         Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 
k   แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
nj  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 
N  แทน ขนาดของประชากร 
S1

2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง i 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็นราย

คู่เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543) มีสตูรดงันี ้
 

𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) [
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

]
 

 
เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
  𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean  

Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

  �̅�𝑖   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

  �̅�𝑗   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

  𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

  𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอย่างกลุม่ที่ j 
3.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ จากสมการแสดงการความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (𝛼 +

𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+……+𝛽𝑘𝑋𝑘) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรตามไดส้ว่นหนึ่ง 
ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายไดน้ี ้เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ ์

(Error :𝜀) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคณูจะเป็นการพยากรณห์าค่าสมัประสิทธิ์ α และ 𝛽1

จากค่าสถิติ a และ b ที่ ได้จากการค านวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่า
สมัประสิทธิ์ท่ีค  านวณไดจ้ะตอ้งเป็นค่าสมัประสิทธิ์ท่ีท าใหส้มการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อน
ก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) สมการถดถอยเชิงพหุคูณของ
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560) สามารถเขียนได ้ดงันี ้  
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สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 
 

Y  = 𝛼 + 𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+……+𝛽𝑘𝑋𝑘  
 

เมื่อ       Y แทน  ตวัแปรตาม 
X แทน  ตวัแปรอิสระ 

β1 แทน  ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)  
         ของตวัแปรอิสระตวัที่ i(X) 

K แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 

เมื่อ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อให้ตัวแปร
อิสระทัง้หมดมีค่าเท่ากบัศนูย ์

สว่น β และ b เป็นสมัประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตวัแปร
อิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนั้น
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมีค่าคงท่ี โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์ a และ b สามารถ
ค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้

 

𝑏𝑖   =  
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖−∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2−(∑ 𝑋𝑖)2  

 
การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขที่ส  าคญั คือ 

1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทกุค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้งเท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลของผลการวิจัยเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยได้
ก าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรที่ศึกษา ดงันี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̄  แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – distribution 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom) 
F-prob แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  
  (ตาราง One-Way ANOVA) 
F-ratio แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution 
LSD แทน Least Significant Difference 
r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย
ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 
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สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของกลุม่ตวัอย่าง 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
ตอนที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 
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สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของกลุม่ตวัอย่าง 
 
ตาราง 4 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัเพศของกลุม่ตวัอย่าง 
 

เพศ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ชาย 95 23.75 
หญิง 305 76.25 

รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 4 พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

76.25 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 5 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองกลุม่ตวัอย่าง 
 

อายุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
21 – 30 ปี 25 6.25 
31 – 40 ปี 228 57.00 
41- 50 ปี 103 25.75 
51 ปีขึน้ไป 44 11.00 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 228 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 57.00 รองลงมา คือ  อายุ 41- 50 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.75 อายุ 51 ปีขึน้
ไปจ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.00 และอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.25 
ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง ด้านอายุ  21 – 30 ปี มีความถ่ี
ค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้  
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ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

อายุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
21 - 40 ปี 253 63.25 
41- 50 ปี 103 25.75 
51 ปีขึน้ไป 44 11.00 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 6 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 40 ปี จ านวน 253 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 63.25รองลงมา คือ  อายุ 41- 50 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.75 และอายุ 51 ปีขึน้
ไปจ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.00 ตามล าดบั 
 
ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่าง 
 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
โสด 185 46.25 
สมรส 207 51.75 
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 8 2.00 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 207 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 51.75 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.25 และสถานภาพ
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง ด้านสถานภาพหม้าย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดังนัน้ผูว้ิจัยไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐาน
ดงันี ้
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ตาราง 8 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
โสด 185 46.25 
สมรส/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 215 53.75 

               รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

จ านวน 215 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.75 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 46.25 ตามล าดบั 
 
ตาราง 9 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่าง 
 

ระดบัการศึกษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 10 2.50 
ปรญิญาตรี 201 50.25 
ปรญิญาโทหรือสงูกว่า 189 47.25 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 201 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.25 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 47.25 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ดา้นระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีมีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้
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ตาราง 10 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

ระดบัการศึกษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบัปรญิญาตรี 211 52.75 
ปรญิญาโทหรือสงูกว่า 189 47.25 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือเท่ากับ

ปริญญาตรี จ านวน 211 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.75 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 
จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.25 ตามล าดบั 
 
ตาราง 11 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอาชีพของกลุม่ตวัอย่าง 
 

อาชีพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 76 19.00 
พนกังานบรษิัทเอกชน 265 66.25 
ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 53 13.25 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลกูจา้งชั่วคราว รบัจา้ง 
แม่บา้น 

6 1.50 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 265 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.25 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 และอาชีพอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ลกูจา้งชั่วคราว รบัจา้ง แม่บา้น จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ดา้นอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลกูจา้งชั่วคราว 
รับจ้าง แม่บ้าน มีความถ่ีค่อนข้างต ่า ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการรวมชั้นใหม่เพื่อเป็นการทดสอบ
สมมติฐานดงันี ้
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ตาราง 12 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอาชีพของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

อาชีพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 76 19.00 
พนกังานบรษิัทเอกชน 265 66.25 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
ลกูจา้งชั่วคราว/รบัจา้ง/แม่บา้น 

59 14.75 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 265 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.25 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.00 และอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/ลกูจา้งชั่วคราว/รบัจา้ง/แม่บา้น จ านวน 
59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ตวัอย่าง 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
12,000 – 29,999 บาท 69 17.25 
30,000 - 49,999 บาท 100 25.00 
50,000 - 69,999 บาท 93 23.25 
70,000 บาท ขึน้ไป 138 34.50 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 70,000 บาท ขึน้ไป 

จ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.50 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท 
จ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาทจ านวน 93 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 17.25 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาด 
 

สว่นประสมทางการตลาด x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.27 0.47 ดีมาก 
ดา้นราคา 4.36 0.60 ดีมาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.42 0.55 ดีมาก 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 4.18 0.61 ดี 
สว่นประสมทางการตลาดในภาพรวม 4.31 0.46 ดีมาก 

 
จากตาราง 14 การวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลิตภัณฑ ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 4.36 และ 4.27 ตามล าดับ 
และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.18 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในภาพรวมเป็นราย
ดา้น 
 

สว่นประสมทางการตลาด x̄  S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑใ์นภาพรวม 4.27 0.47 ดีมาก 
ชื่อเสียงของผู้ขาย    
1. ท่านใหค้วามส าคญักบัชื่อเสียงและรางวลัของบริษัทหรือ

ตวัแทนขายผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี 
4.12 0.70 ดี 

2. ท่านใหค้วามส าคญักบัผลการด าเนินงานในอดีตของบรษิัท
หรือตวัแทนขายผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี 

4.17 0.73 ดี 

ชื่อเสียงของผูข้ายในภาพรวม 4.15 0.62 ดี 
การให้บริการ    
3. พนกังานที่ใหบ้รกิารมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ สามารถให้

ค าปรกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 
4.38 0.67 ดีมาก 

4. มีการใหบ้รกิารผ่านส านกังาน และสาขา 4.16 0.78 ดี 
5. มีการใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลนเ์ว็บไซต ์และ 

Application 
4.41 0.69 ดีมาก 

การใหบ้รกิารในภาพรวม 4.31 0.56 ดีมาก 
คุณค่าผลิตภัณฑ ์    
6. ในกรณีบคุคลธรรมดาสามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได ้ 4.61 0.57 ดีมาก 
7. มีความเสี่ยงนอ้ยกว่าการลงทนุในรูปแบบอื่น เพราะ

สามารถเก็บออม และลงทนุได ้
4.19 0.74 ดี 

คณุค่าผลิตภณัฑใ์นภาพรวม 4.40 0.56 ดีมาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

สว่นประสมทางการตลาด x̄  S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ ์    
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์    
8. ผลิตภณัฑม์ีความยืดหยุ่นสงู ไดแ้ก่ ลกัษณะการลงทุน 

ระยะเวลาในการลงทนุ หรือจ านวนเบีย้ประกนั ความ
คุม้ครอง 

4.26 0.69 ดีมาก 

9. สามารถก าหนดสดัส่วนหรือนโยบายการลงทุนไดด้ว้ย
ตนเอง 

4.16 0.76 ดี 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์นภาพรวม 4.21 0.66 ดีมาก 
ด้านราคา    
10. ค่าธรรมเนียมที่ใหบ้รกิารมีความเหมาะสม 4.18 0.84 ดี 
11. ผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีมีความคุม้ค่ากบัจ านวนเงิน

ที่ลงทนุและสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บั 
4.44 0.67 ดีมาก 

12. อตัราผลตอบแทนเป็นที่น่าพงึพอใจ 4.45 0.66 ดีมาก 
ดา้นราคาในภาพรวม 4.36 0.60 ดีมาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
13. บรษิัทหรือตวัแทนขายผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี

ใหบ้รกิารในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
4.29 0.65 ดีมาก 

14. บรษิัทหรือตวัแทนขายผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีรบั
ช าระค่าซือ้ ทัง้เงินสดและบตัรเครดิต 

4.50 0.59 ดีมาก 

15. สามารถท าธุรกรรม ทัง้ช าระ ซือ้ ขาย เปลี่ยน ไดท้ัง้สาขา
ที่ใหบ้รกิาร และช่องทางออนไลน ์

4.49 0.64 ดีมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวม 4.42 0.55 ดีมาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

สว่นประสมทางการตลาด x̄  S.D. แปลผล 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
16. มีการประชาสมัพนัธ ์หลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ เว็บไซต ์

แผ่นพบั ใบปลิว หนงัสือชีช้วน และออกบธู Money Expo  
4.19 0.72 ดี 

17. มีการใชว้ิธีการสง่เสรมิการตลาดที่น่าสนใจ เช่น Gift 
Voucher การมอบของก านลั เมื่อตดัสินใจลงทนุตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.24 0.75 ดีมาก 

18. มีการจดักิจกรรมพิเศษใหก้บัผูท้ี่สนใจ เช่น การสมัมนา
ใหค้วามรูท้าดา้นการลงทนุ การวางแผนทางดา้นภาษี 
และการวางแผนการลงทนุส าหรบักลุม่วยัใกลเ้กษียณอาย ุ 

4.11 0.73 ดี 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดในภาพรวม 4.18 0.61 ดี 

 
จากตาราง 15 การวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมพิจารณาเป็นรายดา้น 

ดงันี ้
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.27 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ชื่อเสียงของผู้ขาย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ในส่วนชื่อเสียงของผูข้ายในภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ใหค้วามส าคัญกับผล
การด าเนินงานในอดีตของบริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี และรองลงมา ไดแ้ก่ 
ขอ้ใหค้วามส าคัญกับชื่อเสียงและรางวัลของบริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 และ 4.12 ตามล าดบั 

การให้บริการ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
ในส่วนการใหบ้ริการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ได้แก่ ข้อมีการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลนเ์ว็บไซต ์และ Application และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้พนักงานที่ใหบ้ริการมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และ 4.38 
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ตามล าดบั สว่นกลุ่มตวัอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้มีการใหบ้รกิารผ่านส านกังาน 
และสาขา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

คุณค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ ์ในส่วนคุณค่าผลิตภัณฑใ์นภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ในกรณีบคุคล
ธรรมดาสามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้มีความเสี่ยงนอ้ยกว่าการลงทุนในรูปแบบอ่ืน เพราะสามารถ
เก็บออม และลงทนุได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ในส่วนความหลากหลายของผลิตภัณฑใ์นภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ผลิตภณัฑม์ีความยืดหยุ่นสงู ไดแ้ก่ ลกัษณะการลงทนุ ระยะเวลาในการลงทุน 
หรือจ านวนเบีย้ประกนั ความคุม้ครอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้สามารถก าหนดสดัส่วนหรือนโยบายการลงทุนไดด้ว้ยตนเอง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ได้แก่  ข้ออัตรา
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีมีความคุม้ค่า
กับจ านวนเงินที่ลงทุนและสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ 4.44 ตามล าดับ 
และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้ค่าธรรมเนียมที่ใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ 
อนัดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีรบัช าระค่าซือ้ ทัง้เงินสด
และบัตรเครดิต ข้อสามารถท าธุรกรรม ทั้งช าระ ซือ้ ขาย เปลี่ยน ได้ทั้งสาขาที่ให้บริการ และ
ช่องทางออนไลน์ และรองลงมา ได้แก่ ขอ้บริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑ์เพื่อลดหย่อนภาษี
ใหบ้รกิารในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 4.49 และ 4.29 ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.18 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
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ขอ้มีการใชว้ิธีการสง่เสรมิการตลาดที่น่าสนใจ เช่น Gift Voucher การมอบของก านลั เมื่อตดัสินใจ
ลงทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้มีการประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง 
ไดแ้ก่ เว็บไซต ์แผ่นพบั ใบปลิว หนงัสือชีช้วน และออกบูธ Money Expo  และขอ้มีการจดักิจกรรม
พิเศษใหก้บัผูท้ี่สนใจ เช่น การสมัมนาใหค้วามรูท้าดา้นการลงทุน การวางแผนทางดา้นภาษี และ
การวางแผนการลงทุนส าหรับกลุ่มวัยใกล้เกษียณอายุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 4.11 
ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
 
ตาราง 16 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
 

ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
นอ้ย 2 0.50 
ปานกลาง 137 34.25 
มาก 261 65.25 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อน

ภาษีอยู่ในระดับมาก จ านวน 261 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.25 รองลงมา คือ มีความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 137 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.25 และมี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดบันอ้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50  

ผลการวิเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีอยู่ ในระดับนอ้ยของกลุ่ม
ตวัอย่าง มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้  
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ตาราง 17 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อน
ภาษีของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุ่มใหม่ 
 

ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ปานกลาง 137 34.25 
มาก 261 65.25 

               รวม 398 100.00 

 
จากตาราง 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อน

ภาษีอยู่ในระดับมาก จ านวน 261 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.25 รองลงมา คือ มีความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 137 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.25 

ตอนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ของกลุม่ตวัอย่าง  
 
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของกลุม่ตวัอย่าง 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะ
พิจารณาจาก อตัราดอกเบีย้ สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัมีความ
เหมาะสม 

4.26 0.71 มากที่สดุ 

2. ท่านตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะการ
บรกิารของพนกังานขาย 

3.62 0.97 มาก 

3. ท่านตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะบคุคล
ใกลช้ิดใหค้ าแนะน า 

3.60 0.92 มาก 

4. ท่านตดัสินใจจะซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้อีก
ในอนาคตอนัใกล ้

3.96 0.82 มาก 

การตดัสินใจซือ้ในภาพรวม 3.86 0.63 มาก 



  87 

จากตาราง 18 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจซือ้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจซือ้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะพิจารณาจาก อัตรา
ดอกเบีย้ สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
การตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ตดัสินใจจะซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
เพิ่มขึน้อีกในอนาคตอนัใกล ้รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะ
การบริการของพนักงานขาย และข้อตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ เพราะบุคคล
ใกลช้ิดใหค้ าแนะน า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 3.62 และ 3.60 ตามล าดบั 

สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  1.1 คนวัยท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  1.2 คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.3 คนวยัท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  1.4 คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 

สมมติฐานที่ 1.5 คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.6 คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่  3 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  1.1 คนวัยท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาของ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามเพศ ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดา 
4.340* 0.038 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง  19 ผลการทดสอบ ค่าความแปรป รวนของคนวัยท างาน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า  t กรณี
ค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั (Equal variances not assumed)  
 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหค์นวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

ชาย 3.94 0.57 1.462 174.029 0.146 
หญิง 3.84 0.64    

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์นวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ

พบว่า 
การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.146 

ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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สมมติฐานที่ 1.2 คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้า
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามอาย ุใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
1.181 2 397 0.308 

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามอายุ  ใช้  Levene’s test พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ  0.308 ซึ่ งมากกว่า  0.05 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
โดยใช ้สถิติ F-test ในการทดสอบ  
 
ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ
จ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test  
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล

ธรรมดา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดา 

ระหว่างกลุม่ 2 0.930 0.465 2.139 0.119 

ภายในกลุม่ 397 86.332 0.217   

รวม 399 87.262    

 
จากตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.119 ซึ่ งมากกว่า  0.05 
หมายความว่า คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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สมมติฐานที่ 1.3 คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามสถานภาพ ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดา 
0.110 0.740 

 
จากตาราง  23 ผลการทดสอบ ค่าความแปรป รวนของคนวัยท างาน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.740 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า  
t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed)  
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ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหค์นวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล

ธรรมดา 

 
 

สถานภาพ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

โสด 3.93 0.63 2.168* 398 0.031 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั/
หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ 

3.80 0.62    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มี
สถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยคนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสิน ใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าคนวยัท างาน
ที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.13 

สมมติฐานที่  1.4 คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 

H0: คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามระดบัการศกึษา ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดา 
0.551 0.458 

 
จากตาราง  25 ผลการทดสอบ ค่าความแปรป รวนของคนวัยท างาน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ใช้ Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.456 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้การทดสอบ
สมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed)  
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ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหค์นวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

ระดบัการศึกษา 
t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั
ปรญิญาตรี 

3.86 0.63 0.137 398 0.891 

ปรญิญาโทหรือสงูกว่า 3.85 0.62    

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.891 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า คนวยัท างานที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานที่  1.5 คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: คนวยัท างานที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวยัท างานที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้า
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามอาชีพ ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
1.686 2 397 0.187 

 
จากตาราง 27 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามอาชีพ ใช้ Levene’s test พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ  0.187 ซึ่ งมากกว่า  0.05 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
โดยใช ้สถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ
จ าแนกตามกลุม่อาชีพ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test  
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล

ธรรมดา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดา 

ระหว่างกลุม่ 2 0.677 0.338 1.552 0.213 

ภายในกลุม่ 397 86.585 0.218   

รวม 399 87.262    

 
จากตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.213 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า คนวยัท างานที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 1.6 คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 

H0: คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
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ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้า
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

1.256 3 396 0.289 

 
จากตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใช ้Levene’s test พบว่า การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.289 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความ
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แปรปรวนไม่ต่างกัน จึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ สถิติ F-test ในการ
ทดสอบ 

 
ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ
จ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test  
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล

ธรรมดา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดา 

ระหว่างกลุม่ 2 1.899 0.633 2.937* 0.033 

ภายในกลุม่ 397 85.363 0.216     

รวม 399 87.262    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.033 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน x̄  

12,000 – 
29,999 บาท 

30,000 - 
49,999 บาท 

50,000 - 
69,999 บาท 

70,000 บาท 
ขึน้ไป 

4.20 4.37 4.38 4.27 
12,000 – 29,999 บาท 4.20  -0.17* 

(0.018) 
-0.17* 
(0.016) 

-0.06 
(0.315) 

30,000 - 49,999 บาท 4.37   -0.00 
(0.926) 

0.10 
(0.090) 

50,000 - 69,999 บาท 4.38    0.10 
(0.078) 

70,000 บาท ขึน้ไป 4.27     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุ่ม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบ
พบว่า 

คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท กับคนวยัท างานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 
49,999 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.17 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท กับคนวยัท างานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
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ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 
69,999 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.17 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0: ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ก าหนดให ้
 x1  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 x2  ดา้นราคา  
 x3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 x4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด   
 y1  การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างาน 
   ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้ทดสอบสมการถดถอยดว้ยเทคนิค Stepwise ใช้
ระดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบ ดงันี ้
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ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 39.383 2 19.692 65.311 0.000* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 32  ผลการวิเคราะห ์พบว่า การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุม่ตวัแปร
อิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตัวมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
(y1) และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคูณ 
สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์ ดงันี ้
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis แบบ Enter) 
 

ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients  

(b) 

 
SE 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

Collinearity 
Statistics 

(𝛃) Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (Constant) 0.937 0.258  3.634 0.000*   
ดา้นผลิตภณัฑ ์(x1) 0.533 0.084 0.397 6.368 0.000* 0.487 2.054 
ดา้นราคา (x2)  -0.110 0.065 -0.116 -1.782 0.075 0.492 2.033 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (x3) 

0.146 0.071 0.128 2.059 0.040* 0.487 2.054 

ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด  (x4) 

0.081 0.055 0.087 1.495 0.136 0.648 1.542 

                           r          = .498                  Adjusted R2      = .244   
                            R2        = .248                  SE                 = 0.54909   
                            Durbin-Watson = 1.951   

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
หมายเหตุ:  ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรนอ้ยกว่า 0.2000 

(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2010) 
 

จากตาราง 33 ไดท้ าการทดสอบความไม่สมัพนัธข์องตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่
ใชใ้นการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Variance inflation factor (VIF) ที่สงูสดุมีค่าเท่ากบั 2.054 ซึ่งมีค่าไม่
เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่านอ้ยสดุเท่ากบั 0.487 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.200 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปร
อิสระที่ไดท้ าการวิเคราะห ์ไม่มีความสมัพนัธก์นั ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งขอ้มลู
ดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ และไดท้ดสอบสมการถดถอย ว่ามี
ปัญหา Autocorrelation หรือไม่ ผลจากการทดสอบพบว่า ค่า Durbin-Watson Significance = 
1.951 ซึ่งมีค่าใกลเ้คียงกบั 2 แสดงว่าสมการถดถอยนีไ้ม่มีปัญหา Autocorrelation  
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ส่วนประสมทางการตลาด สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(x1) มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x3) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.040 สามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร (y1) ไดร้อ้ยละ 24.4 (Adjusted R2) 

ส่วนตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
(y1) มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นราคา (x2) และดา้นการสง่เสรมิการตลาด  (x4) 

ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยเขียนสมการ
ไดด้งันี ้
 
 y1 = 0.937 + 0.533 (x1) + 0.146 (x3)  
 

ผลการศึกษา สรุปไดด้งันี ้ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกบัการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร (y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(x1) และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอธิบายผลไดด้งันี ้

หากคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าใหม้ีผล
ต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (y1) โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.937 
คะแนน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาด ทัง้ 4 ดา้นคงที่ 

หากคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (x1) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (y1) โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.533 คะแนน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้
สว่นประสมทางการตลาด อีก 3 ดา้นคงที่ 

หากคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (x3) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (y1) โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.146 คะแนน ทัง้นีเ้มื่อ
ก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาด อีก 3 ดา้นคงที่ 
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สมมติฐานที่ 3 ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีแตกต่างกนั มีการตัดสินใจ
ซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 

H0: ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กนั 

H1: ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อน
ภาษี โดยจ าแนกตามระดบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

0.567 0.452 

 
จากตาราง 34 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการ

ลดหย่อนภาษี โดยจ าแนกตามระดับความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี ใช้ Levene’s 
test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.452 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่
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แตกต่างกัน จึงใช้การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal 
variances assumed)  
 
ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี โดยจ าแนกตาม
ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

 
ระดบัความรูค้วาม

เขา้ใจ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

ปานกลาง 3.78 0.66 -1.898 396 0.058 
มาก 3.90 0.61    

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี โดยจ าแนก

ตามระดับความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี พบว่า มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.058 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 36 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นประชากรศาสตร ์
 

การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได ้

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ย

ต่อเดือน 
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได ้

X X ✓ X X ✓ 

 
ตาราง 37  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
 

การตัดสิน ใจซื ้อผลิ ตภัณ ฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได ้

สว่นประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด 

การตัดสิน ใจซื ้อผลิ ตภัณ ฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได ้

✓ X ✓ X 

 
ตาราง 38 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
 

การตัดสิน ใจซื ้อผลิ ตภัณ ฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได ้

ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
 

การตัดสิน ใจซื ้อผลิ ตภัณ ฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได ้

X 

 
หมายเหต ุ

 เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่กบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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บทที ่5 
สังเขปการวิจัย สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหบ้คุคลวยัท างานสามารถน าขอ้มลูที่
ไดจ้ากการศึกษาไปวางแผนในการบริหารจดัการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของตนเอง สรา้งปัจจยั
ที่สนับสนุนโอกาสในการลดจ านวนเงินไดท้ี่ส่งผลต่อการน าไปค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
มากยิ่งขึน้ และเพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจที่เก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มลูจากการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการ
วางแผนงานทางดา้นการตลาด รวมถึงแนวทางในการปรบักลยุทธต่์างๆของบริษัท ที่เก่ียวขอ้งกับ
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั ที่ก าลงัตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ส าหรบัภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 
 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษาสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับความรูค้วามเขา้ใจการ
ลดหย่อนภาษีเงินได ้

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อให้บุคคลวัยท างานสามารถน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาไปวางแผนในการ

บริหารจดัการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของตนเอง สรา้งปัจจยัที่สนบัสนุนโอกาสในการลดจ านวน
เงินไดท้ี่สง่ผลต่อการน าไปค านวณภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดามากยิ่งขึน้ 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจที่ เก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลจากการวิจัยไปประยุกตใ์ชใ้น
การวางแผนงานทางด้านการตลาด รวมถึงแนวทางในการปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท ที่
เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มคนวัยท างาน
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ในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั ที่ก าลงัตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้ส าหรบัภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดา 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 
 
สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู ไดด้งันี ้

สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของกลุม่ตวัอย่าง 
เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

76.25 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.75 ตามล าดบั 
อาย ุพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 57.00 รองลงมา คือ  อายุ 41- 50 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.75 อายุ 51 ปีขึน้ไป
จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.00 และอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.25 
ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 207 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 51.75 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.25 และ
สถานภาพหมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.25 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า จ านวน 189 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 47.25 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 265 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.25 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 และอาชีพอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ลกูจา้งชั่วคราว รบัจา้ง แม่บา้น จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 70,000 
บาท ขึน้ไป จ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.50 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 
49,999 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท
จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท จ านวน 69 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.25 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.27 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ชื่อเสียงของผูข้าย กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ในส่วนชื่อเสียงของผูข้ายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ใหค้วามส าคญักับ
ผลการด าเนินงานในอดีตของบรษิัทหรือตวัแทนขายผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี และรองลงมา ไดแ้ก่ 
ขอ้ใหค้วามส าคัญกับชื่อเสียงและรางวัลของบริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 และ 4.12 ตามล าดบั 

การใหบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภัณฑ ์ในส่วนการใหบ้ริการในภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้มีการใหบ้ริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ และ Application และรองลงมา ได้แก่ ข้อพนักงานที่ให้บริการมี
ความรูค้วามเชี่ยวชาญ สามารถใหค้ าปรึกษาไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และ 4.38 
ตามล าดบั สว่นกลุ่มตวัอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้มีการใหบ้รกิารผ่านส านกังาน 
และสาขา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 
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คณุค่าผลิตภัณฑ ์กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในส่วนคุณค่าผลิตภัณฑใ์นภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก อนัดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้ในกรณี
บคุคลธรรมดาสามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 และส่วนกลุ่มตวัอย่างที่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้มีความเสี่ยงนอ้ยกว่าการลงทุนในรูปแบบอ่ืน เพราะสามารถ
เก็บออม และลงทนุได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ในส่วนความหลากหลายของผลิตภัณฑใ์นภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ผลิตภณัฑม์ีความยืดหยุ่นสงู ไดแ้ก่ ลกัษณะการลงทุน ระยะเวลาในการ
ลงทุน หรือจ านวนเบีย้ประกัน ความคุม้ครอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้สามารถก าหนดสดัส่วนหรือนโยบายการลงทุนไดด้ว้ยตนเอง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้อัตรา
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีมีความคุม้ค่า
กับจ านวนเงินที่ลงทุนและสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ 4.44 ตามล าดับ 
และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้ค่าธรรมเนียมที่ใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ 
อนัดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีรบัช าระค่าซือ้ ทัง้เงินสด
และบัตรเครดิต ข้อสามารถท าธุรกรรม ทั้งช าระ ซือ้ ขาย เปลี่ยน ได้ทั้งสาขาที่ให้บริการ และ
ช่องทางออนไลน์ และรองลงมา ได้แก่ ขอ้บริษัทหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑ์เพื่อลดหย่อนภาษี
ใหบ้รกิารในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 4.49 และ 4.29 ตามล าดบั 

ดา้นการสง่เสริมการตลาด กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.18 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ขอ้มีการใชว้ิธีการสง่เสรมิการตลาดที่น่าสนใจ เช่น Gift Voucher การมอบของก านลั เมื่อตดัสินใจ
ลงทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วน



  112 

กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้มีการประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง 
ไดแ้ก่ เว็บไซต ์แผ่นพบั ใบปลิว หนงัสือชีช้วน และออกบูธ Money Expo  และขอ้มีการจดักิจกรรม
พิเศษใหก้บัผูท้ี่สนใจ เช่น การสมัมนาใหค้วามรูท้างดา้นการลงทุน การวางแผนทางดา้นภาษี และ
การวางแผนการลงทุนส าหรับกลุ่มวัยใกล้เกษียณอายุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 4.11 
ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดับมาก จ านวน 261 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
65.25 รองลงมา คือ มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 
137 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.25 และมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดบันอ้ย 
จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50  

ตอนที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซื ้อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซือ้อยู่ในระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ ข้อ
ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะพิจารณาจาก อัตราดอกเบีย้ สิทธิประโยชนท์ี่
ไดร้บัมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบั
มาก อันดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้ตัดสินใจจะซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้อีกในอนาคตอัน
ใกล ้รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะการบริการของพนกังาน
ขาย และข้อตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ เพราะบุคคลใกล้ชิดให้ค าแนะน า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 3.62 และ 3.60 ตามล าดบั 

สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า 

1.1 คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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1.2 คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

1.3 คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยคนวัยท างานที่มี
สถานภาพโสด มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าคนวยัท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั
อยู่ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.13 

1.4 คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

1.5 คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

1.6 คนวัยท างานที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่วางไว ้และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 

คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท กับคนวัย
ท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,000 - 49,999 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท กับคนวัย
ท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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50,000 - 69,999 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรดังกล่าว สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) ไดร้อ้ยละ 24.4 (Adjusted 
R2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  3 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า  

ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 
การอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปราย
ผลได ้ดงันี ้

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1 เพศ คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวยัท างานทัง้เพศหญิงและเพศชาย จะตอ้งเสียภาษี
ตามที่กฎหมายก าหนดหากมีรายไดต้ามเกณฑท์ี่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่ต่างกนั ทัง้นี ้
จึงท าใหค้นวัยท างานทัง้เพศหญิงและเพศชายตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี เช่น ประกัน
ชีวิต การลงทุนในกองทุน เป็นตน้ เพื่อน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ประกอบกบัการซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดน้ัน้ เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วหากตอ้งการใชส้ิทธิในการลดหย่อน
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ภาษี สามารถซือ้ไดแ้มก้ระทัง้วนัสดุทา้ยของปีปฏิทินนัน้ๆ จึงท าใหค้นวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกนั 
มีการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ประกันของ
ผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
ลูกคา้ที่มีเพศแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซือ้ประกันของผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มี
อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.2 อายุ คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใด ทัง้คนวยัท างานที่
เริ่มท างานไดไ้ม่นาน หรือแมแ้ต่คนวัยท างานวัยกลางคน ตลอดจนคนวัยท างานใกลเ้กษียณอายุ
การท างาน ต่างตอ้งมีหนา้ที่ในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทัง้สิน้ จึงท าใหค้นวยัท างานทุก
ช่วงอายุ ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษี เพื่อน ามาลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ตนเอง รวมทัง้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดน้ัน้ ไม่ว่าจะเป็นประกนัชีวิต หรือประกนัสขุภาพ หรือ
รวมไปถึงกองทุนต่างๆ ล้วนแต่ให้ผลประโยชน์กับตนเองทั้งสิ ้น ทั้งในด้านความคุ้มครอง 
ผลตอบแทน การออมสะสมทรพัย ์และยงัสามารถลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาไดอี้กดว้ย จึง
ท าใหค้นวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุ
ทิศา นนทพนัธ ์(2559) ศกึษางานวิจยั เรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ประกันของผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซือ้ประกันของ
ผูบ้รโิภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลอ้งกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) 
ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบสะสมทรพัย์
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ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.3 สถานภาพ คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวยัท างานที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่า
คนวยัท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ เนื่องจากคนวยัท างานที่มี
สถานภาพโสด จ าเป็นจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยที่ ไม่สามารถน าสิทธิค่าลดหย่อน
ของคู่สมรส หรือค่าลดหย่อนบุตรมาช่วยลดหย่อนภาษีได้ เป็นสาเหตุให้คนวัยท างานที่มี
สถานภาพโสด ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกว่าคนวยัท างานที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ เพื่อที่จะไดส้ิทธิในการลดหย่อนภาษีจาก
การซือ้ผลิตภัณฑด์ังกล่าว จึงท าใหค้นวัยท างานที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าคนวยัท างาน
ที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุทิศา 
นนทพันธ์ (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ประกันของผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า ลกูคา้ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซือ้ประกนัของ
ผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวดัสงขลาแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยลกูคา้ที่มีสถานภาพโสดมีกระบวนการตดัสินใจซือ้ประกนัของ
ผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาแตกต่างจากลกูคา้ที่
มีสถานภาพสมรส และสถานภาพหมา้ย หย่ารา้ง แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดับการศึกษา คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานทุกระดบัการศึกษา 
ทัง้คนวยัท างานที่มีระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี หรือระดบัการศึกษาที่สงูกว่าปรญิญาโท เป็น
กลุ่มที่มีหน้าที่การงานและมีรายได้เป็นของตนเอง เมื่อมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
บุคคลเหล่านัน้ตอ้งมีหนา้ที่ในการเสียภาษีเงินไดบุ้คลลธรรมดาทุกคน รวมถึงคนวยัท างานกลุ่มนี ้
เป็นกลุ่มที่มีการศึกษา มีความรู ้ตลอดจนเขา้ใจเป็นอย่างดีว่าตนสามารถขอลดหย่อนภาษีเงินได้
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ของตนเองได ้โดยการซือ้ผลิตภัณฑเ์พื่อใชใ้นการลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เพราะเป็น
สิทธิประโยชนท์างภาษีอย่างหนึ่งที่จะช่วยท าใหเ้สียภาษีไดน้อ้ยลงเมื่อค านวนภาษี และสามารถ
ช่วยใหค้นวยัท างานกลุ่มนีไ้ดเ้งินคืนภาษีเพิ่มมากขึน้จากการซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้จึง
ท าใหค้นวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัย 
ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรพัย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล
การศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตแบบสะสมทรพัยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ จฑุามาศ วาชิตพล (2556) ศกึษา
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจท าประกันชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท า
ประกันชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.5 อาชีพ คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานทุกอาชีพ ได้แก่ อาชีพรบัราชการ ธุรกิจ
ส่วนตัว และพนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น เมื่อกลุ่มดังกล่าวได้รบัค่าจ้างหรือรายได้จากการ
ประกอบอาชีพถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด บุคคลเหล่านีม้ีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีนัน้ๆ จึงเป็นเหตุผลที่คนวัยท างานกลุ่มดังกล่าวมีความประสงคท์ี่จะ
ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี โดยการซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะผลิตภัณฑด์งักล่าว 
อันได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนรวม เป็นต้น สามารถลดหย่อนภาษีในแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์ตัง้แต่ 15,000 - 500,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งจะท าใหค้นวยัท างานกลุ่มนีเ้สียภาษีใน
อตัราสดัส่วนนอ้ยลง หรือไดร้บัเงินคืนจากค่าลดหย่อนเพิ่มมากขึน้ จึงท าใหค้นวยัท างานทุกอาชีพ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่คนวัยท างานหาซือ้ไดง้่าย ทัง้จากตัวแทน ธนาคาร บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน
ต่างๆ และยงัสามารถซือ้ไดจ้ากหลายช่องทาง ทัง้ทางโทรศพัท ์ออนไลน ์หรือพืน้ที่ที่ใหบ้ริการ จึง
ท าใหค้นวยัท างานทกุอาชีพมีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อดุลย์ สาลิฟา 
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(2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทนุในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการศกึษาพบว่า นกัลงทนุที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) 
ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มี
อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า คนวัยท างานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ เนื่องจากคนวยัท างานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท เป็นกลุ่มที่มีฐานเสียภาษี ระหว่าง 15 – 20 % ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบเท่ากับรายได้ ท าให้คนวัยท างานกลุ่มดังกล่าวตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้ของตนเองมากกว่ากลุ่มที่มี
รายไดน้อ้ยกว่า รวมถึงคนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาทนัน้ เป็นกลุ่มที่
วางแผนจัดการกับการลดหย่อนทางภาษีไดไ้ม่นาน เพราะสดัส่วนภาษีค่อนขา้งสูงและมีแนวโนม้
จะสงูขึน้เรื่อยๆ ท าใหค้นวยัท างานกลุม่ดงักลา่วตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีมากกว่ากลุ่ม
คนวยัท างานที่มีรายไดม้ากกว่า 70,000 บาทอีกดว้ย สาเหตเุพราะคนวยัท างานที่มีรายไดม้ากกว่า 
70,000 บาทนัน้ ส่วนใหญ่เป็นผูม้ีประสบการณก์ารท างาน มีการวางแผนการจดัการกบัภาษีเงินได้
ของตนมาก่อนแลว้ จึงท าใหม้ีความจ าเป็นในการซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีน้อย ท าใหค้นวัย
ท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อดลุย ์สาลิฟา (2559) ศึกษางานวิจยั เรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่า นักลงทุนที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัลงทุนที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 
มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สดุ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สทุิศา นนทพนัธ ์(2559) ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ประกันของ
ผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซือ้ประกนัของผูบ้รโิภคต่อบรษิัท 
เอไอเอ จ ากดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ขึน้ไป มีกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ประกันของผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาแตกต่างจากลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อ่ืนๆ 

2. สว่นประสมทางการตลาด 
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะผู้จ  าหน่ายเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและมีผล
ประกอบการในระดบัที่น่าไวว้างใจ ไม่ว่าจะเป็นบรษิัทจดัการกองทนุ บรษิัทประกนัวินาศภยั บรษิัท
ประกันชีวิต และธนาคารพาณิชย ์ตลอดจนใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ เช่น การใหค้ าปรึกษา การ
ให้บริการผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย ทั้งพื ้นที่สาขา ออนไลน์และเว็บไซต์ นอกจากนี ้
ผลประโยชน์ที่ ได้จากการซือ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ นอกจากจะเป็นการออมหรือเพิ่มความ
คุม้ครองใหก้ับตนเองแลว้ ยังสามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้รวมถึงคนวัย
ท างานยงัจะสามารถก าหนดสดัสว่น งบประมาณในการลงทนุหรือซือ้ได้ตามตอ้งการอีกดว้ย ท าให้
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ นฤมล ชินโคตร
พงษ์ (2560) ศึกษางานวิจยั เรื่อง กระบวนการตดัสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนกัลงทุน
รายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่ อการลดหย่อนภาษี  ของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ รชันี  ศรี
สพุรรณ (2560) ศึกษางานวิจยั เรื่อง ปัจจยัการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
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พบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมประเภท
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรพัยข์องผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัยข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.2 ด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดร้บัการดแูลควบคมุจากหน่วยงานทางการ อนัไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์มีผลท าใหผ้ลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและมี
มาตรฐานเดียวกัน จึงท าใหผู้ซ้ือ้หรือผูล้งทุนวัยท างานตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมกรณีที่ซือ้ผลิตภัณฑ์
ดงักลา่วตามที่หลกัเกณฑก์ าหนด ซึ่งไม่ไดม้ีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะซือ้ที่ไหนก็จะมีค่าธรรมเนียม
ที่เท่ากัน รวมถึงผลประโยชนท์ี่พึงจะไดร้บัจากการซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดน้ั้น  เป็นไป
ตามลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผูซ้ือ้ตัดสินใจซือ้อยู่แลว้ เพราะเหตุผลหลักที่คนวัย
ท างานตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี ้ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อใช้ในการลดหย่อน
มากกว่าที่จะหวังผลก าไรเป็นหลัก จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในเรื่อง
ค่าธรรมเนียม ความคุม้ค่า ผลตอบแทน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ จุฑามาศ 
วาชิตพล (2556) ศึกษางานวิจัย เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจท าประกันชีวิตในรูปแบบ 
BANCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นผลิตภณัฑท์ี่หาซือ้ไดง้่ายและสะดวก สามารถซือ้ไดต้ลอด
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ทัง้ปีภาษีนัน้ๆ รวมถึงช่องทางที่ซือ้ผลิตภณัฑค่์อนขา้งหลากหลาย เพราะมีตวัแทนหรือผูใ้หบ้ริการ
ค่อนขา้งมาก ทัง้ตัวแทนจากบริษัทประกัน สาขาของธนาคารพาณิชย ์สาขาของบริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน รวมถึงตัวแทนที่ใหบ้ริการอ่ืนๆ ตลอดจนช่องทางออนไลนซ์ึ่งช่วยลดขอ้จ ากดัเรื่อง
การเดินทางและเวลาในการเดินทางไปซือ้ผลิตภัณฑด์งักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงช่องทางในการ
รบัช าระที่ยืดหยุ่น ทัง้เงินสด และบตัรเครดิต ทัง้นีท้  าใหค้นวยัท างานตดัสินใจซือ้ง่ายและเรว็ขึน้ จึง
ท าใหส้่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจยัของ นฤมล ชินโคตรพงษ์ (2560) ศกึษางานวิจยั เรื่อง กระบวนการตดัสินใจลงทนุเพื่อการ
ลดหย่อนภาษี ของนกัลงทนุรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทนุเพื่อการลดหย่อนภาษี 
ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ รชันี  ศรีสพุรรณ (2560) ศกึษางานวิจยั เรื่อง ปัจจยัการตดัสินใจลงทุน
ในกองทนุรวมประเภทกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลกูคา้บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากวตัถุประสงคท์ี่คน
วัยท างานตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานอกเหนือจากการออมเงิน 
และเพิ่มความคุม้ครอง คือ เพื่อน าไปลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นเรื่องที่คนสว่นใหญ่เขา้ใจเป็นอย่างดีอยู่
แลว้ ว่าผลิตภัณฑใ์ดบา้งมีสิทธิประโยชนส์  าหรบัการลดหย่อนภาษี และสามารถลดหย่อนไดใ้น
สดัส่วนเท่าใด ท าใหก้ารประชาสัมพันธ์ต่างๆ การจัดรายการส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรม
พิเศษ เช่น การสัมมนาใหค้วามรูต่้างๆ ไม่ไดเ้ป็นเหตุผลให้คนวัยท างานตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เพราะทา้ยสุดคนวัยท างานก็ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
เพื่อใชใ้นการขอคืนภาษีในรอบปีนั้นๆอยู่แลว้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ จุฑามาศ วาชิตพล 
(2556)  ศึ ก ษ า ง าน วิ จั ย  เรื่ อ ง  ก า รศึ ก ษ าก า รตั ด สิ น ใจ ท า ป ระ กั น ชี วิ ต ใน รูป แบ บ 
BANCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
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ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไม่มีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE 
ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก
คนวัยท างานทุกคนที่มีรายไดถ้ึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด มีหน้าที่ที่จะตอ้งเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในรอบปีนัน้ๆทุกคน จึงท าใหค้นวยัท างานตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ได้เพื่อน ามาลดหย่อนภาษีหรือไดร้บัเงินคืนจากภาษีที่ ถูกน าส่งไป ดังนั้นไม่ว่าคนวัยท างานที่มี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีในระดบัใด ทัง้ผูท้ี่มีความเขา้ใจมาก หรือปานกลาง 
หรือนอ้ย ทุกคนต่างมีความตอ้งการที่จะซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดท้ัง้สิน้ นอกจากนีก้่อนที่
คนวัยท างานจะซื ้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ผลิตภณัฑก์องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ผลิตภณัฑเ์บีย้ประกนัสขุภาพตนเอง ผลิตภณัฑเ์บีย้
ประกันชีวิตแบบบ านาญ และผลิตภณัฑเ์บีย้ประกนัชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกนัชีวิต ณ 
พืน้ที่ที่ใหบ้ริการ หรือจากตวัแทนที่ให้บรกิาร ผูซ้ือ้จะตอ้งไดร้บัค าแนะน าจากผูข้ายผลิตภณัฑก์่อน
ทุกครัง้ ในเรื่องลกัษณะของผลิตภณัฑ ์คณุสมบติั การยกเลิกกรณีต่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจที่ตรงกัน จึงท าใหผู้ซ้ือ้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความรูค้วามเขา้ใจนอ้ย หรือจะเป็นผูท้ี่มีความ
เขา้ใจในระดับสูง ก็จะมีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรีวรรณ หนูมา (2559) 
ศึกษางานวิจยั เรื่อง ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจงบการเงินและพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนต่อ
กระบวนการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความรู้
ความเขา้ใจงบการเงินที่แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดา้นขัน้ตอนการตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 

ผลจากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
ผลิตภณัฑก์องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ผลิตภณัฑเ์บีย้ประกนัสขุภาพตนเอง ผลิตภณัฑเ์บีย้
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ประกันชีวิตแบบบ านาญ และผลิตภัณฑ์เบีย้ประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชี วิต 
ดงัต่อไปนี ้

1. ฝ่ายวางแผนและกลยทุธข์องผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดา สามารถน าขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจัย คือ คนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด และที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 69,999 บาท ก าหนดเป็นแผนในการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า
กลุม่เป้าหมายที่ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้รวมถึงใชใ้นการก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนวัยท างานกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
ผลประโยชนใ์นการลดหย่อนภาษีเงินได ้เพราะเนื่องจากคนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด และที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 69,999 บาท มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ 

2. ฝ่ายวางแผนและพฒันากลยทุธท์างการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ควร
พฒันาผลิตภัณฑแ์ละใหค้วามส าคัญกับคุณสมบติั ในเรื่องความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์เช่น 
กรณีประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต เสนอใหป้รบัระยะเวลาความคุม้ครองไดต้ามตอ้งการ ปรบัเปลี่ยน
ความคุม้ครองไดต้ลอดอายุสญัญา เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นใหก้บัผลิตภณัฑ ์หรือในกรณีผลิตภณัฑ์
กองทนุ ผูป้ระกอบการอาจสรรหากองทุนใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อดึงดดูความสนใจใหก้ับคนวยัท างาน
ที่มีสถานภาพโสดใหต้ดัสินใจซือ้มากขึน้ เพราะจากผลการวิจยั พบว่า คนวยัท างานที่มีสถานภาพ
โสด มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่าคนวยัท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

3. ตวัแทนขายหรือผูใ้หบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามตระหนัก
กบัความครบถว้นของผลิตภณัฑท์ี่น าเสนอ ไดแ้ก่ ความเสี่ยง อตัราผลตอบแทน ความผกผวนของ
ผลิตภณัฑ ์การใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัหลกัการค านวณอตัราภาษีโดยอา้งอิงจากรายไดข้องผูซ้ือ้คน
วัยท างาน เพื่อช่วยใหค้นวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท ตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดไ้ดเ้พิ่มมากขึน้ และสามารถซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดไ้ด้
อย่างเหมาะสมรายไดแ้ละมูลค่าในการเสียภาษี เพราะจากผลการวิจัย พบว่า คนวัยท างานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท มีการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ 

4. ตวัแทนขายหรือผูใ้หบ้รกิารของผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญักบั
การน าเสนอขอ้มูลคุณสมบติัของผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ว่าหากลงทุนหรือ
ซือ้ผลิตภัณฑ์นี ้ผู ้ซือ้คนวัยท างานจะสามารถหักลดหย่อนได้ในอัตราเท่าใด และเมื่อเทียบกับ
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รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้ซือ้วัยท างานควรที่จะซือ้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเท่าใดถึงจะมีความ
เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาความครบวงจรในดา้นการใหบ้ริการทางออนไลน ์ทัง้การซือ้ การ
ขาย การสบัเปลี่ยนกองทุน การเคลม การปรบัความคุม้ครองหรือสดัส่วนการลงทุน เป็นตน้ เพราะ
จะท าใหค้นวัยท างานสามารถตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไ์ดทุ้กที่ทุกเวลา และท าใหต้ัดสินใจซือ้เพิ่ม
มากขึน้ เพราะจากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑข์องผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ควรให้
ความส าคัญกบัการหาขอ้มูลอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
แก่คนวยัท างาน โดยเฉพาะเรื่องอัตราผลตอบแทนในอดีต โดยน าเสนอเป็นรูปกราฟ หรือ ตาราง 
ในรูปแบบผลตอบแทน 3 – 5 ปียอ้นหลงั ที่สามารถเขา้ใจไดง้่ายในเอกสารน าเสนอผลิตภณัฑ ์เพื่อ
เป็นขอ้มลูประกอบส าหรบัการคาดการณเ์บือ้งตน้ถึงผลตอบแทนที่จะไดร้บัในอนาคต เพื่อช่วยใน
การตดัสินใจและท าใหค้นวยัท างานตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่ม
มากขึน้ เพราะจากผลวิจยั พบว่า คนวยัท างานมีความคิดเห็น ดา้นราคา อยู่ในระดบัดีมาก อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ขอ้อตัราผลตอบแทนเป็นที่น่าพงึพอใจ 

6. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ควรก าหนดนโยบายการ
ให้บริการให้มีความหลากหลายมากขึน้ ในด้านการพัฒนาต่อยอดการให้บริการการซือ้ขาย
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้โดยเฉพาะเรื่องการรบัช าระค่าซือ้ ที่สามารถช าระไดท้ัง้เงินสดและ
บตัรเครดิต ตลอดจนการร่วมมือกบัธนาคารพาณิชยใ์นการออกของสมนาคณุกรณีช าระผ่านบตัร
เครดิต หรือจะเป็นคะแนนสะสมพิเศษ เพราะปัจจุบนัการช าระดว้ยบตัรเครดิตนัน้ค่อนขา้งสะดวก
และรวดเรว็ มีผลท าใหค้นวยัท างานตดัสินใจซือ้ง่ายและเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการพฒันาช่องทางการ
ใหบ้ริการทางออนไลนใ์หม้ีการบริการที่ครบถว้น เพื่อลดและประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อมา
ท าธุรกรรมและจะท าใหค้นวัยท างานตัดสินใจซือ้เพิ่มมากขึน้ เพราะจากผลการวิจัย พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัการกระตุน้การซือ้ขายผลิตภณัฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ การมอบ Gift Voucher การมอบของก านลั เมื่อตดัสินใจ
ลงทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะก าหนดระยะเวลาที่มอบ
รายการสง่เสริมการตลาด เพื่อเป็นการกระตุน้ใหค้นวยัท างานตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษี
เพิ่มมากขึน้ เพราะจากผลการวิจยั พบว่า คนวยัท างานมีความคิดเห็น ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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อยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ได้แก่ ข้อการใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น Gift 
Voucher การมอบของก านัล เมื่อตัดสินใจลงทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

8. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ควรสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่องการจัดท าเอกสารรูปแบบแผ่นป้าย ณ พื ้นที่สาขาที่ให้บริการ หรือน าเสนอข้อมูลผ่าน
ช่องทางออนไลน ์หรือจดัท าแผ่นพบัเก่ียวกบัเกรด็ความรูใ้หม่ๆในเรื่องผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาในแต่ละปี เพราะในทุกๆปี กรมสรรพากรจะมีการปรบัเปลี่ยนหลกัเกณฑใ์นการ
ค านวณภาษี อตัราภาษีใหม่ รายการที่ลดหย่อนได ้และอตัราค่าลดหย่อน เป็นตน้ เนื่องจากคนวยั
ท างานเป็นกลุ่มที่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีมากเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว ผู้
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งจึงมีหน้าที่ในการน าเสนอเกร็ดความรู ้ขอ้มูลใหม่ๆที่มีการปรบัเปลี่ยน 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิ และสนับสนุนความรูค้วามเขา้ใจของคนวยัท างานใหม้ีเพิ่มมาขึน้ เพราะจาก
ผลการวิจัย พบว่า คนวัยท างานส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีอยู่ใน
ระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้ง
ต่อไปดงันี ้

1. ควรศึกษากับ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ไดจ้ากงานวิจัยฉบับนี ้ไดแ้ก่ คนวัยท างานที่มี
เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,000 บาท ขึน้ไป เพื่อจะท าใหไ้ด้งานวิจัยที่มีขอ้มูลที่
เฉพาะเจาะจงมากขึน้ ซึ่งจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งสามารถที่จะน าขอ้มูลของงานวิจยัที่
ไดน้ัน้ไปปรบัใชก้บั แผนธุรกิจ ขององคก์ร ใหม้ีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายใหก้ับผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาต่อไปในอนาคต 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรตน้ดา้นอ่ืนที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างาน อันไดแ้ก่ แรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก การรบัรู ้
รูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลกัษณต์ราสินคา้ และ
แนวโน้มพฤติกรรม เป็นต้น  รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมในด้าน Digital & Online Marketing  
เพื่อที่จะท าใหไ้ดข้อ้มลูผลวิจยัที่หลากหลายมากขึน้  
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3. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตพืน้ที่อ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่หลากหลาย และ
สามารถน าผลวิจยัที่ไดม้าเปรียบเทียบ และน ามาวางเป็นกลยทุธใ์นการพฒันาต่อไป 

4. ควรศึกษางานวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสมัภาษณ์ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ผู ้
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งทกุผลิตภณัฑ ์คนวยัท างานอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการศกึษาขอ้มลูในเชิงลึก 
แลกเปลี่ยนความรู ้ค าแนะน า เพื่อที่จะสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินได ้และสามารถแข่งขนัในอตุสาหกรรมไดต่้อไปในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา  

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ไปดว้ย 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
 สว่นที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
 สว่นที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ผูว้ิจัยขอความกรุณาใหท้่านตอบแบบสอบถามใหค้รบถ้วนทุกขอ้ และตอบให้ตรงกับ
สภาพความเป็นจรงิและเป็นขอ้เท็จจรงิ ขอ้มลูที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้จะน าเสนอใน
ภาพรวม ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการท างานของท่าน และผูว้ิจัยน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อการศึกษาวิจัย
เท่านัน้ 
 

ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี  ้
ผูว้ิจยั 

 
**ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้ หมายถึง ผลิตภัณฑก์องทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ผลิตภัณฑก์องทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ผลิตภัณฑเ์บีย้ประกัน
สุขภาพตนเอง ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ และผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิต
ท่ัวไป หรือ เงนิฝากแบบมีประกันชีวิต 
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ท่านเคยซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงนิได้ หรือไม่ 
(  ) ใช่ (กรุณาท าแบบสอบถามหน้าถัดไป)  (  ) ไม่เคย (กรุณาคืน
แบบสอบถาม) 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ 
  (  ) ชาย        (  ) หญิง 
 2.  อายุ 
  (  ) 21 -  30 ปี       (  ) 31 – 40 ปี 
  (  ) 41 - 50 ปี       (  ) 51 ปีขึน้ไป 
 3.  สถานภาพ 
  (  )  โสด        (  ) สมรส/อยู่ดว้ยกนั  
  (  ) หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
 4. ระดบัการศกึษา 
  (  ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี     (  ) ปรญิญาตรี 
  (  ) ปรญิญาโทหรือสงูกว่า 
 5.  อาชีพ 
  (  ) ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ    (  ) พนกังานบรษิัทเอกชน 
  (  ) ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ลกูจา้ง

สว่นราชการ แม่บา้น 
Consultant 

 6.  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
  (  ) 12,000 – 29,999 บาท    (  ) 30,000 - 49,999 บาท 
 (  ) 50,000 - 69,999 บาท    (  ) 70,000 บาท ขึน้ไป 
 
 
 
  



  135 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
 ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 

4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

3 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 

2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
1 

ด้านผลิตภัณฑ ์      
ช่ือเสียงของผู้ขาย      

1. ท่านใหค้วามส าคญักบัชื่อเสียงและรางวลัของบรษิัทหรือ
ตวัแทนขายผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี 

     

2. ท่านใหค้วามส าคญักบัผลการด าเนินงานในอดีตของบรษิัท
หรือตวัแทนขายผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี 

     

การให้บริการ      

3. พนกังานที่ใหบ้รกิารมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ สามารถให้
ค าปรกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 

     

4. มีการใหบ้รกิารผ่านส านกังาน และสาขา       

5. มีการใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลนเ์ว็บไซต ์และ 
Application 

     

คุณค่าผลิตภัณฑ ์      

6. ในกรณีบคุคลธรรมดาสามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได ้      

7. มีความเสี่ยงนอ้ยกว่าการลงทนุในรูปแบบอื่น เพราะ
สามารถเก็บออม และลงทนุได ้

     

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์      

8. ผลิตภณัฑม์ีความยืดหยุ่นสงู ไดแ้ก่ ลกัษณะการลงทนุ 
ระยะเวลาในการลงทนุ หรือจ านวนเบีย้ประกนั ความคุม้ครอง 

     

9. สามารถก าหนดสดัสว่นหรือนโยบายการลงทนุไดด้ว้ย
ตนเอง 
 

     



  136 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 

4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

3 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 

2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
1 

ด้านราคา           

10. ค่าธรรมเนียมที่ใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม      

11. ผลิตภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีมีความคุม้ค่ากบัจ านวนเงิน
ที่ลงทนุและสทิธิประโยชนท์ี่ไดร้บั 

     

12. อตัราผลตอบแทนเป็นที่น่าพงึพอใจ      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

13. บรษิัทหรือตวัแทนขายผลติภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษี
ใหบ้รกิารในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

     

14. บรษิัทหรือตวัแทนขายผลติภณัฑเ์พื่อลดหย่อนภาษีรบั
ช าระค่าซือ้ ทัง้เงินสดและบตัรเครดิต 

     

15. สามารถท าธุรกรรม ทัง้ช าระ ซือ้ ขาย เปลี่ยน ไดท้ัง้สาขาที่
ใหบ้รกิาร และช่องทางออนไลน ์

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

16. มีการประชาสมัพนัธ ์หลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ เว็บไซต ์
แผ่นพบั ใบปลิว หนงัสือชีช้วน และออกบธู Money Expo  

     

17. มีการใชวิ้ธีการสง่เสรมิการตลาดที่น่าสนใจ เช่น Gift 
Voucher การมอบของก านลั เมื่อตดัสินใจลงทนุตามเงื่อนไขที่
ก าหนด หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

18. มีการจดักิจกรรมพิเศษใหก้บัผูท้ี่สนใจ เชน่ การสมัมนาให้
ความรูท้าดา้นการลงทนุ การวางแผนทางดา้นภาษี และการ
วางแผนการลงทนุส าหรบักลุม่วยัใกลเ้กษียณอาย ุ 
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ส่วนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษี 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ดงัต่อไปนี ้√ ส  าหรบัความ
คิดเห็นที่ระบวุ่า “ถูก” และ X ส าหรบัความคิดเห็นที่ระบวุ่า “ผิด”  
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการลดหย่อนภาษี ถูก ผิด 

1. การลดหย่อนภาษี คือ สิทธิประโยชนท์างภาษีที่จะช่วยท าใหเ้สียภาษีได้
นอ้ยลงเมื่อค านวนภาษี 

/  

2. การลดหย่อนภาษี คือ ขอ้จ ากดัต่าง ๆ เพื่อใหเ้ราสามารถวางแผนภาษีได้
อย่างครบถว้นและสมบรูณต์ามหลกัการที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

/  

3. รายไดทุ้กประเภทสามารถน ามาหกัค่าลดหย่อนภาษีไดใ้นอตัราส่วนเท่า ๆ 
กนั 

 x 

4. บคุคลธรรมดาที่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้สามารถค่าลดหย่อนสว่นตวั ในอตัรา 
60,000 บาท 

/  

5. กรณีเบีย้ประกนัชีวิตทั่วไป / เงินฝากแบบมีประกนัชีวิต บคุคลธรรมดาที่ตอ้ง
เสียภาษีเงินได ้สามารถหกัลดหย่อนไดต้ามอตัราที่จ่ายจริง ไม่มีขอ้ก าหนด 

 x 

6. เบีย้ประกนัสขุภาพตนเองที่ใหค้วามคุม้ครองการรกัษาพยาบาล เนื่องจาก
การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ชดเชยทพุพลภาพและการสญูเสียอวยัวะเนื่องจาก
การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ สามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได ้

/  

7. ค่าซือ้กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ผูล้งทนุสามารถซือ้กองทนุไดใ้น
ครัง้แรก และสามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีไดไ้ดต้ลอดอายสุญัญาการลงทนุ 

 x 

8. ค่าซือ้กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ส าหรบัการซือ้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2559 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุตอ้งถือหน่วยลงทนุไวไ้ม่นอ้ยกว่า 
7 ปีปฏิทิน จึงจะสามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได ้

/  

9. เบีย้ประกนัชีวิตแบบบ านาญ จะตอ้งมีระยะเวลาคุม้ครองตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป  
จึงจะสามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได ้

/  

10. กรณีผลิตภณัฑท์ี่ใชล้ดหย่อนภาษี หากซือ้หรือลงทนุจากบริษัท ตวัแทนที่
ด  าเนินกิจการนอกประเทศไทย ก็สามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได ้

 x 
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ส่วนที ่4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ
ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑล์ดหย่อนภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 

4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 
1 

1. ท่านตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้
เพราะพิจารณาจาก อตัราดอกเบีย้ สิทธิประโยชนท์ี่
ไดร้บัมีความเหมาะสม 

     

2. ท่านตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้
เพราะการบริการของพนกังานขาย 

          

3. ท่านตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได ้
เพราะบคุคลใกลช้ิดใหค้ าแนะน า 

     

4. ท่านตดัสินใจจะซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อนภาษีเงินได้
เพิ่มขึน้อีกในอนาคตอนัใกล ้

     

 
 

****ขอขอบพระคณุที่ท่านใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นีด้ว้ย**** 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายภาณพุนัธ ์ทองมา 
วัน เดือน ปี เกิด 27 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2530 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548-2552 บญัชีบณัฑิต (การบญัชี)   

จาก คณะวิทยาการจดัการ และสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  
พ.ศ. 2560-2562 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการส าหรบัผูบ้ริหาร)  
จาก คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพฯ 10900   
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