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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร             
ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวัยท างานที่มีสถานภาพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย                  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประโชยน์ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานทางด้านการตลาด รวมถึงแนวทางในการปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร            
ในปัจจุบัน ที่ก าลังตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 
ค าส าคัญ: คนวัยท างาน การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ 
 

ABSTRACT 
 
 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 
overall opinions on the marketing mix were at a very good level. Overall, opinions on products for tax 
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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.  
 
Keywords: Working-Age Persons, Buying Decisions, Tax Income Deduction Products  
 

บทน า 
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าประชาชนมีหน้าที่จะต้อง

เสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งการจัดเก็บภาษีนั้นถือเป็นรายได้หลักของรัฐบาล อยู่ภายใต้การการก ากับการดูแล และ
ควบคุมของกระทรวงการคลัง โดยทางกระทรวงการคลังจะมอบหมายหน้าที่ให้กับกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากประชาชน โดยทางกรมสรรพากรจะท าหน้าที่จัดเก็บจากประชาชนผู้มีที่มีหน้าที่เสียภาษี               
โดยประเมินจากความสามารถของบุคคล ผู้ที่มีรายได้มากจะเสียภาษีมากกว่าผู้มีรายได้ปานกลาง ส่ วนผู้ที่มีรายได้ต่ าอาจไม่
ต้องเสียภาษีเลย ซึ่งภาษีนั้น ได้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการจัดเก็บตามระดับช้ันรายได้ โดยรายได้ที่น ามาค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น
เป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน หรือค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งหมายถึง “รายการที่กฎหมายก าหนดไว้ให้น าไปหักออก
จากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว  ดังนั้น ประชาชนผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงมี
ทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ในการลดหย่อนภาษี ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการลดหย่อนภาษีได้นั้น อันได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง 
ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ และผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต เพราะนอกจาก
จะน ามูลค่าที่ซื้ อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปลดหย่อนภาษี ได้แล้วนั้น  ในทางอ้อมก็สามารถสร้างวินัยในการเก็บออม                   
สร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อได้ การลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีจึงเป็นเครื่องมือบริหารทางการเงิน 
ที่ส าคัญในการบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีต้องค านึงถึงความจ าเป็นของ
ตนเองว่าพร้อมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนที่เป็นที่มากที่สุด ส าหรับบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ที่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี 
รวมถึงเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย รวมถึง
ผู้วิจัยจะได้ประโยชน์ในการศึกษา และทราบถึงปัจจัยในด้านประชากรศาสตร์, ปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์ และในด้านส่วนประสม
ทางการตลาดอื่น ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระในการวิจัยจะมีผลต่อการตัดสินใจในซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับภาษี           
เงินได้บุคคลธรรมดาของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะน าข้อมูลจากการท าวิจัยนี้ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ             
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ในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนรายย่อย 
และรายใหญ่ได้อย่างแท้จริง 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ 
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจการลดหย่อนภาษีเงินได้ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่              
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานใน เขตกรุงเทพมหานคร               
แตกต่างกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ
ประชากรจะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา รายได้ อาชีพ และเพื่อน ามาศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2012) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการสามารถควบคุมได้และสามารถน ามาใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์                
ทางการตลาด ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดและให้ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้วิจัย 
ขอเลือกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานวิจัยผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้แก่ ช่ือเสียงของผู้ขาย การให้บริการ 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของสินค้า (2) ด้านราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังผู้บริโภค และ 
(4) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค วัตถุจุดประสงค์เพื่อให้
ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลของตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว
และประชาสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ  รวีวรรณ ชินะตระกูล (2533) กล่าวว่า การวัดความรู้และ             
ความเข้าใจนั้น เป็นการสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมด้านความรู้และความเข้าใจ โดยใช้การ
ทดสอบแบบถูกผิด ซึ่งเป็นลักษณะของการวัดความรู้ความเข้าใจจากข้อเท็จจริง เพื่อน ามาวัดการสดทอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี  ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ Kotler & Keller (2012) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนที่ผู้บริโภคจะท าการซื้อสินค้า ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะปฏิเสธสินค้าที่ตนไม่พอใจหรือมีความพอใจน้อย และมีความตั้งใจ            
ที่จะซื้อสินค้าที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด โดยผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจซื้อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่งความตั้งใจของผู้บริโภค
นั้นเกิดมาจากทัศนคติที่มีต่อสินค้าและบริการ และประสบการณ์ของผู้บริโภคในการประเมินการบริโภคสินค้าหรือการใช้
บริการครั้งท่ีผ่านมา และเพื่อน ามาศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ TAX Bugnoms (2561) กล่าวว่า ค่าลดหย่อนกลุ่มประกันชีวิตและ
การลงทุน เป็นกลุ่มที่ลดหย่อนภาษีแล้วได้ประโยชน์ 2 ส่วน คือ ส่วนของการออมเงิน หรือ ลงทุน และสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ในการวางแผนภาษีอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอเลือกศึกษาผลิตภณัฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง 
ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ และผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้             

ซึ่งไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณหาขนาดประชากรโดยใช้สูตรเพื่อได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน 
เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เกณฑ์รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                  
(กัลยา วานิชย์บัญชา 2560) ผู้วิจัยจึงได้ท าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 ตัวอย่าง โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่าน Google 
Form และส่ง Link URL ใหกับกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว  
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ช่ือเสียงของผู้ขาย การให้บริการ 

คุณค่าผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด            
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนแบบ Likert scale รวมจ านวน 17 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous 
questions) เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามจ านวน 10 ข้อ ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 4 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนแบบ Likert Scale Questions โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) มี 5 ระดับ  
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ขั้นตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกัน 
3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม  
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ              

สารนิพนธ ์
6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค (Cronbach) 

เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 
ซึ่งค่าที่ ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ไม่ต่ ากว่า 0.7 (กัลยา                
วาณิชย์บัญชา. 2549) โดยงานวิจัยฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.709 - 0.818 ซึ่งค่าใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความ
เชื่อมั่นสูง  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถามและคัดแยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 
2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ช่ือเสียงของผู้ขาย            

การให้บริการ คุณค่าผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด และการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
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      4.3 การทดสอบสมมติฐาน มี 3 ข้อ 
4.3.1 สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเกณฑ์รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน                
จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way analysis of variance 

4.3.2 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

4.3.3 สมมติฐานที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแตกตา่งกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
Independent t-test  
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 305 คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.25 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 สถานภาพสมรส จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.75 ระดับปริญญาตรี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.25 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม กลุ่มตัวอย่าง               
มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 4.36 และ 4.27 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับดี ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด                 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้            
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดับมาก จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมา คือ มีความรู้               
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีอยู่ในระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  

ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย               
ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

   1.1 คนวัยท างานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

   1.2 คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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โดยคนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่าคนวัยท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.13 

   1.3 คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีก่ าหนดไว้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 

คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท 

คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 29,999 บาท มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรดังกล่าว สามารถพยากรณ์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 24.4 
(Adjusted R2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 

การอภิปรายผล 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
   1.1 เพศ คนวัยท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ             

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานท้ังเพศหญิง
และเพศชาย จะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนดหากมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต่างกัน ทั้งนี้
จึงท าให้คนวัยท างานทั้งเพศหญิงและเพศชายตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี เช่น ประกันชีวิต การลงทุนในกองทุน             
เป็นต้น เพื่อน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบกับการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นั้น เป็นวิธีที่ง่ายและ
รวดเร็วหากต้องการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี สามารถซื้อได้แม้กระทั้งวันสุดท้ายของปีปฏิทินนั้นๆ จึงท าให้คนวัยท างานที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร                
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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   1.2 อายุ คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ              
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานไม่ว่าจะเป็น
ช่วงอายุใด ทั้งคนวัยท างานที่เริ่มท างานได้ไม่นาน หรือแม้แต่คนวัยท างานวัยกลางคน ตลอดจนคนวัยท างานใกล้เกษียณอายุ
การท างาน ต่างต้องมีหน้าท่ีในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น จึงท าให้คนวัยท างานทุกช่วงอายุ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษี เพื่อน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเอง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นั้น ไม่ว่าจะเป็น
ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หรือรวมไปถึงกองทุนต่างๆ ล้วนแต่ให้ผลประโยชน์กับตนเองทั้งสิ้น ทั้งในด้านความคุ้มครอง 
ผลตอบแทน การออมสะสมทรัพย์ และยังสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย จึงท าให้คนวัยท างานที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร                  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

   1.3 สถานภาพ คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท างานที่มี
สถานภาพโสด มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากกว่าคนวัยท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ เนื่องจากคนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด 
จ าเป็นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยที่ไม่สามารถน าสิทธิค่าลดหย่อนของคู่สมรส หรื อค่าลดหย่อนบุตรมาช่วย
ลดหย่อนภาษีได้ เป็นสาเหตุให้คนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มากกว่าคนวัยท างานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ เพื่อท่ีจะได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงท าให้คนวัยท างานท่ีมีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าคนวัยท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

   1.4 ระดับการศึกษา คนวัยท างานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคน             
วัยท างานทุกระดับการศึกษา ทั้งคนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาโท 
เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่การงานและมีรายได้เป็นของตนเอง เมื่อมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด บุคคลเหล่านั้นต้องมีหน้าที่ 
ในการเสียภาษีเงินได้บุคลลธรรมดาทุกคน รวมถึงคนวัยท างานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการศึกษา มีความรู้ ตลอดจนเข้าใจเป็นอย่าง
ดีว่าตนสามารถขอลดหย่อนภาษีเงินได้ของตนเองได้ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่จะช่วยท าให้เสียภาษีได้น้อยลงเมื่อค านวนภาษี และสามารถช่วยให้คนวัยท างาน
กลุ่มนี้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากขึ้นจากการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ จึงท าให้คนวัยท างานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตก ต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ                     
จุฑามาศ วาชิตพล (2556) ศึกษางานวิจัย เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจท าประกันชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคน
ในกรุงเทพมหานคร  
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   1.5 อาชีพ คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานทุกอาชีพ 
ได้แก่ อาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น เมื่อกลุ่มดังกล่าวได้รับค่าจ้างหรือรายได้จากการ
ประกอบอาชีพถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ท่ีจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีนั้นๆ 
จึงเป็นเหตุผลที่คนวัยท างานกลุ่มดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี
เงินได้ เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อันได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนรวม เป็นต้น สามารถลดหย่อนภาษีในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ 15,000 - 500,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งจะท าให้คนวัยท างานกลุ่มนี้เสียภาษีในอัตราสัดส่วนน้อยลง หรือ
ได้รับเงินคืนจากค่าลดหย่อนเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้คนวัยท างานทุกอาชีพตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนวัยท างานหาซื้อได้ง่าย ท้ังจากตัวแทน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนต่างๆ และยังสามารถซื้อได้จากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือพื้นที่ที่ให้บริการ จึงท าให้คนวัยท างาน  
ทุกอาชีพมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร                      
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อดุลย์ สาลิฟา (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

   1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า 
คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด เนื่องจากคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท             
เป็นกลุ่มที่มีฐานเสียภาษี ระหว่าง 15 – 20 % ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบเท่ากับรายได้ ท าให้คนวัยท างานกลุ่มดังกล่าว
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้ของตนเองมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้            
น้อยกว่า รวมถึงคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาทนั้น เป็นกลุ่มที่วางแผนจัดการกับการลดหย่อน
ทางภาษีได้ไม่นาน เพราะสัดส่วนภาษีค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้คนวัยท างานกลุ่มดังกล่าวตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีมากกว่ากลุ่มคนวัยท างานท่ีมีรายได้มากกว่า 70,000 บาทอีกด้วย สาเหตุเพราะคนวัยท างานท่ีมีรายได้
มากกว่า 70,000 บาทนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณก์ารท างาน มีการวางแผนการจัดการกับภาษีเงินได้ของตนมาก่อนแล้ว 
จึงท าให้มีความจ าเป็นในการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีน้อย ท าให้คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 
บาท มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ สาลิฟา (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของ
ผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
   2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี               

เงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเช่ือถือ เพราะผู้จ าหน่ายเป็นสถาบันการเงินที่มีช่ือเสียงและ              
มีผลประกอบการในระดับที่น่าไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และ
ธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนให้บริการอย่างมืออาชีพ เช่น การให้ค าปรึกษา การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย                
ทั้งพื้นที่สาขา ออนไลน์และเว็บไซต์ นอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ นอกจากจะเป็นการออม
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หรือเพิ่มความคุ้มครองให้กับตนเองแล้ว ยังสามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธร รมดาได้ รวมถึงคนวัยท างาน                    
ยังจะสามารถก าหนดสัดส่วน งบประมาณในการลงทุนหรือซื้อได้ตามต้องการอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ                        
นฤมล ชินโคตรพงษ์ (2560) ศึกษางานวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนักลงทุนรายย่อย               
ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รัชนี  ศรีสุพรรณ (2560) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

   2.2 ด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากค่าธรรมเนียมของ
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับการดูแลควบคุมจากหน่วยงานทางการ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                  
ตลาดหลักทรัพย์ มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน จึงท าให้ผู้ซื้อหรือผู้ลงทุน              
วัยท างานต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะซื้อ              
ที่ไหนก็จะมีค่าธรรมเนียมที่เท่ากัน รวมถึงผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นั้น เป็นไปตาม
ลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้ออยู่แล้ว เพราะเหตุผลหลักท่ีคนวัยท างานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
นี้ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อใช้ในการลดหย่อนมากกว่าที่จะหวังผลก าไรเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
จุฑามาศ วาชิตพล (2556) ศึกษางานวิจัย เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจท าประกันชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคน
ในกรุงเทพมหานคร  

   2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายและสะดวก สามารถซื้อได้ตลอดทั้งปีภาษี
นั้นๆ รวมถึงช่องทางที่ซื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลาย เพราะมีตัวแทนหรือผู้ให้บริการค่อนข้างมาก ท้ังตัวแทนจากบริษัท
ประกัน สาขาของธนาคารพาณิชย์ สาขาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมถึงตัวแทนท่ีให้บริการอื่นๆ ตลอดจนช่องทาง
ออนไลน์ซึ่งช่วยลดข้อจ ากัดเรื่องการเดินทางและเวลาในการเดินทางไปซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่องทาง              
ในการรับช าระที่ยืดหยุ่น ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต ทั้งนี้ท าให้คนวัยท างานตัดสินใจซื้อง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ นฤมล ชินโคตรพงษ์ (2560) ศึกษางานวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนัก
ลงทนุรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รัชนี  ศรีสุพรรณ (2560) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัย
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

   2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่คนวัยท างานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกเหนือจากการออมเงิน และ
เพิ่มความคุ้มครอง คือ เพื่อน าไปลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างมีสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับการลดหย่อนภาษี และสามารถลดหย่อนได้ในสัดส่วนเท่าใด ท าให้การประชาสัมพันธ์ต่างๆ การจัดรายการ
ส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ไม่ได้เป็นเหตุผลให้คนวัยท างานตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑ์
ดังกล่าว เพราะท้ายสุดคนวัยท างานก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพื่อใช้ในการขอคืนภาษีในรอบปี
นั้นๆอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จุฑามาศ วาชิตพล (2556) ศึกษางานวิจัย เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจท าประกัน
ชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร  
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3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีท่ีแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด มีหน้าที่ที่จะต้องเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีนั้นๆทุกคน จึงท าให้คนวัยท างานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้เพื่อน ามา
ลดหย่อนภาษีหรือได้รับเงินคืนจากภาษีท่ีถูกน าส่งไป ดังนั้นไม่ว่าคนวัยท างานท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี
ในระดับใด ท้ังผู้ที่มีความเข้าใจมาก หรือปานกลาง หรือน้อย ทุกคนต่างมีความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ก่อนที่คนวัยท างานจะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ และ
ผลิตภัณฑ์เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ณ พ้ืนที่ท่ีให้บริการ หรือจากตัวแทนที่ให้บริการ ผู้ซื้อจะต้อง
ได้รับค าแนะน าจากผู้ขายผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง ในเรื่องลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การยกเลิกกรณีต่างๆ เป็นต้น 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีวรรณ หนูมา (2559) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยความรู้          
ความเข้าใจงบการเงินและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์               
แห่งประเทศไทย  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ของผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถน าข้อมูลที่ได้

จากงานวิจัย คือ คนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 69,999 บาท ก าหนดเป็นแผนในการ
สื่อสารทางการตลาดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ รวมถึงใช้ในการก าหนดแนวทาง            
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนวัยท างานกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผลประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีเงินได้  

2. ฝ่ายวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์และ              
ให้ความส าคัญกับคุณสมบัติ ในเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เสนอให้ปรับ
ระยะเวลาความคุ้มครองได้ตามต้องการ ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตลอดอายุสัญญา เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผลิตภัณฑ์ 
หรือในกรณีผลิตภัณฑ์กองทุน ผู้ประกอบการอาจสรรหากองทุนใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับคนวัยท างานที่มี
สถานภาพโสดให้ตัดสินใจซื้อมากขึ้น  

3. ตัวแทนขายหรือผู้ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความตระหนักกับความครบถ้วนของผลิตภัณฑ์
ที่น าเสนอ ได้แก่ ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน ความผกผวนของผลิตภัณฑ์ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักการค านวณอัตรา
ภาษีโดยอ้างอิงจากรายได้ของผู้ซื้อคนวัยท างาน เพื่อช่วยให้คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท 
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ได้อย่างเหมาะสม
รายได้และมูลค่าในการเสียภาษี  

4. ตัวแทนขายหรือผู้ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อมูลคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ว่าหากลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ซื้อคนวัยท างานจะสามารถหักลดหย่อนได้
ในอัตราเท่าใด และเมื่อเทียบกับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้ซื้อวัยท างานควรที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มูลค่าเท่าใดถึงจะมีความ
เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาความครบวงจรในด้านการให้บริการทางออนไลน์ ทั้งการซื้อ การขาย การสับเปลี่ยนกองทุน 
การเคลม การปรับความคุ้มครองหรือสัดส่วนการลงทุน เป็นต้น เพราะจะท าให้คนวัยท างานสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์              
ได้ทุกท่ีทุกเวลา และท าให้ตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น  
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5. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการหาข้อมูลอัตรา
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่คนวัยท างาน โดยเฉพาะเรื่องอัตราผลตอบแทนในอดีต             
โดยน าเสนอเป็นรูปกราฟ หรือ ตาราง ในรูปแบบผลตอบแทน 3 – 5 ปีย้อนหลัง ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายในเอกสารน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบส าหรับการคาดการณ์เบื้องต้นถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
และท าให้คนวัยท างานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มมากข้ึน  

6. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดนโยบายการให้บริการให้มีความหลากหลาย 
มากขึ้น ในด้านการพัฒนาต่อยอดการให้บริการการซื้อขายผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยเฉพาะเรื่องการรับช าระค่าซื้อ            
ที่สามารถช าระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ตลอดจนการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการออกของสมนาคุณกรณีช าระผ่าน
บัตรเครดิต หรือจะเป็นคะแนนสะสมพิเศษ เพราะปัจจุบันการช าระด้วยบัตรเครดิตนั้นค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว มีผลท าให้
คนวัยท างานตัดสินใจซื้อง่ายและเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางการให้บริการทางออนไลน์ให้มีการบริการที่ครบถ้วน 
เพือ่ลดและประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อมาท าธุรกรรมและจะท าให้คนวัยท างานตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น  

7. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการกระตุ้นการซื้อขายผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ได้แก่ การมอบ Gift Voucher การมอบของก านัล เมื่อตัดสินใจลงทุนตามเง่ือนไขที่ก าหนด หรือภายในระยะเวลา             
ที่ก าหนด โดยจะก าหนดระยะเวลาที่มอบรายการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนวัยท างานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ลดหย่อนภาษีเพิ่มมากข้ึน  

8. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความรู้ความเข้ าใจในเรื่องการจัดท าเอกสาร
รูปแบบแผ่นป้าย ณ พื้นที่สาขาที่ให้บริการ หรือน าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับเกร็ดความรู้
ใหม่ๆในเรื่องผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปี เพราะในทุกๆปี กรมสรรพากรจะมีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ในการค านวณภาษี อัตราภาษีใหม่ รายการที่ลดหย่อนได้ และอัตราค่าลดหย่อน เป็นต้น เนื่องจากคนวัยท างานเป็น
กลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีมากเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ในการ
น าเสนอเกร็ดความรู้ ข้อมูลใหม่ๆที่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจของคนวัยท างาน 
ให้มีเพิ่มมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษากับ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ คนวัยท างานที่มีเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,000 บาท ข้ึนไป เพื่อ
จะท าให้ได้งานวิจัยที่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะน าข้อมูลของงานวิจัย
ที่ได้นั้นไปปรับใช้กับ แผนธุรกิจ ขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อไปในอนาคต 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรต้นด้านอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ             
คนวัยท างาน อันได้แก่ แรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก การรับรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และแนวโน้มพฤติกรรม เป็นต้น รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมในด้าน Digital & Online 
Marketing เพื่อท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลผลวิจัยที่หลากหลายมากข้ึน  

3. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถน าผลวิจัยที่ได้มา
เปรียบเทียบ และน ามาวางเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาต่อไป 

4. ควรศึกษางานวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง               
ทุกผลิตภัณฑ์ คนวัยท างานอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก แลกเปลี่ยนความรู้ ค าแนะน า เพื่อที่จะสามารถ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ต่อไปในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ และค าแนะน า

จาก รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณา สละเวลาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบ 
รวมถึง อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม            
ที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และบริษัทต่างๆที่สน ใจในงานวิจัยเรื่องนี้              
ซึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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