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บทคัดย่อ 
 

 ภาษีมรดก เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล ้า ในด้านความ    
มั่งคั่งของคนในประเทศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะถูกน้ามาบังคับใช้อีกครั งหนึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 การศึกษานี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออม/การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ภายใต้ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก กรณีศึกษาลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ลูกค้าที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั งแต่ 100 ล้านบาท กลุ่มตัวอย่างมีบุตรไม่เกิน 2 คน 
รวมทั งมีสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อ่ืน รวมกันแล้วมากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งอยู่ใน
ข่ายที่ต้องเสียภาษีมรดก จ้านวน 295 คน คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จ้านวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถาม และน้าไปวิ เคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics Analysis) เป็นการค้านวณหาสถิติพื นฐาน และวิเคราะห์แบบจ้าลอง 
Propotional logit model และค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) โดยใช้เทคนิค Seemingly 
unrelated regression model  
 จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก นั น มีผลกระทบต่อ
สัดส่วนการออม การลงทุน ของลูกค้ารายใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การออมการลงทุนในแต่ละชนิดของทรัพย์สิน โดยหากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะส่งผล
ในทางลบต่อสัดส่วนการลงทุนประเภทเงินฝากกับสถาบันการเงิน กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษีมรดก ในขณะเดียวกัน ส่งผลในทางบวกต่อสัดส่วนการออมการลงทุน
ประเภท ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และทองค้า ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่อยู่นอกฐานภาษีมรดก ซึ่งเป็นไป
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ตามสมมติฐานของการศึกษา ทั งนี การออม การลงทุน ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ยังขึ นอยู่กับปัจจัย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย 
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ABSTRACT 
 

 One of the objectives of the inheritance tax is to reduce wealth inequality 
in the country.  Thailand will impose the inheritance tax law in February 2016.  The 
objective of this study is to investigate saving/investment behavior of people under 
inheritance tax law by using a case study of Krung Thai Bank Public Company Limited’s 
major customers in Bangkok Metropolitan Area. The study used a population consisting 
of 295 customers, who have financial assets of more than 100 million baht, no more 
than 2 children, and other assets such as real estate and other assets more than 200 
million baht, who live in the Bangkok Metropolitan Area. The sample size is 73 people. 
This study uses questionnaires and analyzed data by Descriptive Statistics Analysis and 
Inferential Statistics Analysis.  
 The results show that the inheritance tax law affects the ratio of saving 
and investment of Krung Thai Bank Public Company Limited’s major customers. There 
are changes in the combination of their assets. When the inheritance tax law was 
announced, the customers will decrease their assets in the forms of money deposited 
in financial institutions, mutual funds, and real estate, which are in the inheritance tax 
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base.  In contrast, they will increase their assets in gold and saving and investment on 
life insurance, which are not in the inheritance tax base.  These changes are in the 
same direction as the hypothesis.  However, the decision making on saving and 
investment in each types of assets also depends on other factors. 
 
Keywords: Inheritance tax, Saving behavior, Investment behavior 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี  สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและความ
ช่ ว ย เ หลื อ จ ากบุ คคลหลาย ฝ่ า ย  ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ย  4  ภ าคส่ ว น  ไ ด้ แ ก่  มห า วิ ท ย าลั ย  
บ้าน ที่ท้างาน และเพ่ือนๆ ดังนี  

ส่วนแรก คือ มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี 
เลาวกุล อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ที่กรุณารับเป็นผู้ดูแล คอยช่วยเหลือให้ค้าแนะน้า         
ชี แนวทางปรับปรุงแก้ไขงาน มาโดยตลอด และรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ผู้เป็น
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้สละเวลามาช่วยเหลือให้ค้าแนะน้าต่างๆ จนท้าให้งานศึกษา
นี ออกมามีคุณค่า น่าเชื่อถือ ชัดเจน และเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ น  

นอกจากนี  ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร ผู้อ้านวยการ
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และคุณนันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   
ที่คอยกระตุ้น ดูแล เป็นก้าลังใจ ช่วยเหลือประสานงานในทุกเรื่องมาอย่างดีตลอดหลักสูตร 

ส่วนที่สอง คือ บ้าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ที่คอยให้ก้าลังใจมาโดย
ตลอด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาปริญญาโทตลอดการเรียนทั งหลักสูตร และเป็นก้าลังใจที่ส้าคัญ
ที่สุดเมื่อผู้วิจัยต้องพบกับความเสียใจและความท้อแท้ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ คุณ     
อรสา หมื่นจบ ผู้เป็นมารดา คุณเบ็ญจา เมฆผึ ง คุณเพลินพิศ ไม้ตะเภา คุณดารา ทับพุ่ม คุณจันทร์
แรม วงษ์บุญ ผู้เป็นป้า รวมถึงครอบครัวสาลักษณ์ ที่คอยดูแลและเป็นก้าลังใจอีกทาง 

ส่วนที่สาม คือ ที่ท้างาน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดการ จักรพันธ์ โสมสุภางค์
ศรี ที่มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้วิจัย ให้เวลาในการลางานซึ่งส่วนมากจะเป็นการลา
งานที่กะทันหัน รวมถึงคอยเป็นธุระในการประสานงานกับท่านผู้จัดการสาขาอ่ืนๆ ตลอดจนลูกค้าราย
ใหญ่เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถได้ข้อมูลการส้ารวจมาครบถ้วนในครั งนี  แม้กระทั่งท่านได้ย้ายสาขาแล้วก็
ยังคงเป็นผู้ติดตามถามไถ่ถึงการเรียน ให้ค้าแนะน้าและก้าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยต้อง
ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาโดยตรง คุณโสภณ แจ้งกลิ่น ที่เล็งเห็นความส้าคัญของการเรียนให้บรรลุ
เป้าหมาย และคอยช่วยเหลือเป็นก้าลังมาโดยตลอด รวมถึงท่านผู้จัดการและรองผู้จัดการทุกสาขาที่
คอยให้ความช่วยเหลือในด้านการประสานกับลูกค้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในครั งนี  รวมถึงคุณกุ้ง 
เจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาทางการลงทุนของส้านักงานเขตราชวงศ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับ
ทางเจ้าหน้าที่ทางการลงทุนท่านอ่ืนๆ เพ่ือนัดหมายท้าการสัมภาษณ์ และเป็นผู้ที่ตั งใจให้ความช่วย
ทางด้านข้อมูลอย่างเต็มก้าลัง และขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ ผู้ร่วมงานในสาขาตลาดน้อย ที่คอย
ดูแลงานแทน ในบางครั งผู้วิจัยต้องท้าการลางานอย่างกะทันหันเพ่ือให้การเรียนในครั งนี บรรลุ
เป้าหมาย 
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ส่วนท้ายสุด คือ เพ่ือนๆ ในกลุ่มที่เรียนปริญญาโทโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมกัน 
ได้แก่ คุณแมน คุณพลอย คุณไข่จิ๋ว คุณปอมแปม คุณปอร์ คุณก้อย คุณว่าน คุณนะ รวมถึงคุณเกาะ 
คุณผึ ง ที่คอยเป็นก้าลังใจให้กันและกัน คอยตักเตือนเรื่องที่ส้าคัญ คอยให้ค้าปรึกษา คอยสร้างสีสัน 
และคอยช่วยเหลือเมื่อยามประสบทุกข์ รวมถึงคุณออม คุณมด คุณอ๋ิว เพ่ือนปริญญาตรีที่คอยเป็น
ก้าลังใจและช่วยเหลือมาโดยตลอด 

ผู้วิจัยขอมอบความดีและคุณประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการศึกษาฉบับนี  ให้แด่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน แต่หากมีขอ้บกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยเคยมีการจัดเก็บภาษีมรดกทั งภาษีกองมรดกและภาษีการรับมรดกมา
นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2476 แต่ภายหลังได้ยกเลิกภาษีดังกล่าวในปี พ.ศ. 2487 โดยเหตุผลในการยกเลิก
ภาษีเนื่องจากภาษีที่เก็บได้ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียงบประมาณไปในการจัดเก็บ และมีการ
หลีกเลี่ยงภาษีได้ง่าย ในระยะเวลาต่อมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเหลื่อมล ้าสูง จึงมีแนวคิดที่
จะน้าภาษีมรดกมาใช้อีกหลายคราว แต่ก็ยังไม่มีรัฐบาลใดน้ามาใช้ จนกระทั่งในปี 2557 รัฐบาลคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การน้าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอร่าง      
พ.ร.บ.ภาษีมรดก โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าของคนในประเทศ  

ในเวลาต่อมาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยภาษีการรับให้ ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และให้มีผลบังคับใช้ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดก พ.ศ. 2558 มีใจความหลักคือ ภาษีการรับมรดกก้าหนดให้ผู้รับต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกิน
กว่า 100 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 10 แต่ถ้าเป็นการรับมรดกจากบุพการี หรือผู้สืบสันดาน จะเสียใน
อัตรารอ้ยละ 5 จากส่วนที่เกินกว่า 100 ล้านบาท ส่วน พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
40) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยภาษีการรับให้ กรณีท่ีโอนทรัพย์สมบัติก่อนผู้ให้เสียชีวิต ซึ่งจะน้ามาใช้แทนการ
ให้ หรือโอนทรัพย์ให้โดยเสน่หา กล่าวคือ การให้โดยเสน่หาที่ไม่เคยเสียภาษีจะไม่มีอีกต่อไป หากมี
การโอนทรัพย์สมบัติให้ก่อนผู้ให้จะเสียชีวิตนั น ต่อไปจะเข้าข่ายเป็นภาษีการรับให้ ซึ่งก้าหนดภาระ
ภาษีไว้ว่า ถ้าเป็นการรับจากบุพการี ผู้รับต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกินกว่า 20 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 
5 นอกเหนือจากกรณีบุพการีให้ผู้สืบสันดาน ต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกินกว่า 10 ล้านบาท ในอัตราร้อย
ละ 5 โดยทั งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 จัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่มีทะเบียน อาทิ ที่ดิน บ้าน รถยนต์ เงินสดในบัญชี
ธนาคาร หุ้น และตราสารหนี   

อย่างไรก็ตาม  พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะส่งผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
กลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ได้รับผลดังกล่าว และผลในด้านอ่ืนๆ มีอย่างไรบ้าง ยังคงเป็นประเด็นที่มีการ
ถกเถียงกันเป็นวงกว้าง เช่น ภาษีมรดกท้าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการโอนทรัพย์สินให้กับทายาท เป็น
การกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในปัจจุบัน และลดการออมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ของประเทศในระยะยาว หากจ้าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาเงินออมจากต่างประเทศเป็นหลัก และที่ส้าคัญ
ที่สุด ก็คือ ไม่ได้เป็นการลดช่องว่างในการสะสมทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง ท้าให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม
การออม เช่น โยกย้ายสินทรัพย์ไปไว้ที่ต่างประเทศหรือสะสมทรัพย์สินที่ไม่ต้องขึ นทะเบียนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงภาษีมรดก  

ซึ่งหากเป็นเช่นนั นจริง การที่ประเทศไทย น้า พ.ร.บ.ภาษีมรดก มาใช้ในครั งนี  จะท้าให้
พฤติกรรมในการออมเงินของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการออมถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ส้าคัญต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาคอย่างยิ่ง กอรปกับความขาดแคลนในเรื่องข้อมูลและงานศึกษา
เรื่องภาษีมรดกในประเทศไทยเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหม่ ปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้ ท้าให้ยังขาดข้อมูล
เชิงประจักษ ์ของผลของ พ.ร.บ.ภาษีมรดกและภาษีการให้           

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องดังกล่าว น้ามาสู่การส้ารวจความคิดเห็น เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ว่าประชาชนมีแนวทางในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออม (การลงทุน) อย่างไร ซึ่งเชื่อว่า 
ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อยอดของผู้ที่สนใจภาษีมรดกในระดับที่ลึกลง
ไปยิ่งขึ น และเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั งเชิงผู้ก้าหนดนโยบายสาธารณะ หน่วยงานของรัฐและหน่วยธุรกิจ
ภาคเอกชน รวมทั งประชาชนทั่วไปเพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการส้ารวจในการก้าหนดนโยบาย
ที่เก่ียวกับการออมการลงทุน และนโยบายเกี่ยวกับการโน้มน้าวให้ประชาชนผู้บริโภคให้มีการออมและ
การบริโภคอย่างเหมาะสมต่อไป 

  
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออม/การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยอิสระต่างๆ ที่มีต่อการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ของลูกค้า   

รายใหญ่ในพฤติกรรมการออม/การลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง   
 
1.3 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ้าลองกรอบแนวคิด เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) คือ รูปแบบการออม/การลงทุน และตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variable) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางสังคม ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก ทัศนคติความ
เสี่ยง และการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อภาษีมรดก ตามรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
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ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม  ( Y ) 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 
 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 
 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 
1) พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลต่อ พฤติกรรมการออม/การลงทุน โดยการประกาศ พ.ร.บ.

ภาษีมรดกจะท้าให้สัดส่วนการออม/การลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ เงินฝากกับ
สถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หุ้นกู้ หุ้นอสังหาริมทรัพย์ ลดลง และจะท้าให้สัดส่วน
การออม/การลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ ประกันชีวิต ทองค้า มากขึ น  
 
 

ข้อมูลทางสังคม 
อายุ                                 
เพศ 
สถานภาพ  
ระดับรายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดอืน  
ระดับการศึกษา 
สาขาท่ีจบการศึกษาสูงสดุ  
อาชีพ/ต้าแหน่งงานปัจจุบัน 

ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

     ระดับความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

ทัศนคติความเสี่ยง  

     ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง 

การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อภาษีมรดก 

 

พฤติกรรมการออม/การลงทุน 

ทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษมีรดก 

1. ฝากเงินกับสถาบันการเงิน 
2. พันธบัตรรัฐบาล 
3. กองทุนรวม 
4. หุ้นกู ้ 
5. หุ้น 
6. อสังหาริมทรัพย ์

   ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในฐานภาษมีรดก 

7. ประกันชีวิต 
8. ทองค้า 
9. อื่นๆ.....(โปรดระบุ).................... 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 

การวิจัยนี  ศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการออม การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีทรัพย์สินทางการเงินกับธนาคาร 100 ล้านบาทขึ นไป 
เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (specified sampling) เนื่องจากกลุ่มคนในพื นที่ดังกล่าวมีแนวโน้ม
ติดตามข่าวสารทางการเงินและมีความสนใจใคร่รู้ทางการลงทุนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับบริเวณอ่ืน
ของประเทศไทย และเป็นที่รวมของผู้ที่ถือสินทรัพย์ทางการเงินล้าดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งจะ
ท้าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 73 คน โดยการวิจัยในครั งนี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ก้าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม  
ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1) เพ่ือทราบถึงการตอบสนองต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในด้านพฤติกรรมการออม/       

การลงทุน ส้าหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออมและการลงทุนของสถาบัน

การเงินใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออม/การลงทุนของประชากรหลังจากมีการใช้ 
พ.ร.บ. ภาษีมรดก ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ารายใหญ่มากขึ น 

3) เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของการเก็บภาษี หรือ ดูผลของการเก็บภาษี
ที่มีต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุน ส้าหรับหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บภาษีและรัฐบาล 



5 

บทที่ 2 
แนวคิดเกี่ยวกับภาษีมรดกและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
 แนวคิดเก่ียวกับภาษีมรดกและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ดังนี   
 ส่วนที่ 1 แนวคิดและข้อมูลพื นฐานเกี่ยวกับภาษีมรดก  
 ส่วนที่ 2 ทฤษฎีการออมการลงทุน การบริหารสินทรัพย์สมัยใหม่  
 โดยน้าทั งสองส่วนมาศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาว่า

การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลท้าให้พฤติกรรมการออม/การลงทุน อันน้าไปสู่การบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการออม/การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างไร  
 
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมรดก 
 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมรดก 
 ภาษีมรดก มีวัตถุประสงค์หลักในการลดปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคม โดยมี

แนวคิดช่วยให้มีการกระจายรายได้และทรัพย์สินเพ่ือสร้างความเสมอภาคของคนในสังคม ลดช่องว่าง
ระหว่างคนรวย กับคนจนหรือที่เรียกว่า กล่าวคือ เมื่อผู้มีรายได้มีทรัพย์สินสะสมจ้านวนมากก็ถือว่า
เป็นผู้ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจและได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพยากรภายในประเทศมากกว่าผู้ที่มี
ทรัพย์สินสะสมน้อย ดังนั น การจัดเก็บภาษีมรดกจึงถือว่าเป็นค่าชดเชยการเสียโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
ของประชาชนซึ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว ทั งยังเป็นการเพ่ิมช่องทางให้รัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษีทางตรงได้เพ่ิมขึ น   

2.1.2 รูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดก 
 ภาษีมรดกโดยทั่วไปนั นหมายถึง การเก็บภาษีจากทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งภาษี

มรดกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (ชมพูนุช โกสลากร และคณะ, 2550, น. 32-33)  
 1) ภาษีกองมรดก (Estate Tax) คือ การจัดเก็บภาษีเพียงครั งเดียวจากมูลคาของ

กองมรดกทั งหมดของผูตาย โดยไมค้านึงถึงจ้านวนผูรับมรดกและความสัมพันธระหวางผูรับมรดกกับผู
ตาย ทรัพย์สินที่เป็นมรดกทั งหมดของผูตายจะถูกเรียกเก็บภาษีกอน สวนที่หลือจากการเก็บภาษี   จึง
ตกเปนของทายาทผูตาย ซึ่งผูเสียภาษี ไดแก ผูจัดการกองมรดก ทายาท หรือผูครอบครองมรดก โดย
ฐานภาษีกองมรดก คือ กองมรดกทั งหมด (Gross Estate) ของผูตาย ทั งนี  มีการก้าหนดทรัพย์สินที่ได
รับการยกเว้นภาษี รวมทั งยอมใหหักหนี สินและภาระผูกพัน คาใชจายและค่าลดหย่อนออกกอนที่จะ
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น้ามาคิดค้านวณภาษีที่จะตองเสียตามอัตราที่ก้าหนดไว ซึ่งสวนใหญก้าหนดเป็นอัตรากาวหนา 
(Progressive Rate)   

 2) ภาษีการรับมรดก ( Inheritance Tax) คือ การจัดเก็บภาษีจากมูลคาของ
ทรัพย์มรดกท่ีทายาทแตละคนไดรับ โดยทายาท ผูรับมรดก แตละคนจะเป็นผูเสียภาษีตามจ้านวนหรือ
มูลคาของทรัพย์มรดกที่ตนไดรับ ทั งนี  อัตราภาษีเป็นอัตราก้าวหนา และแปรผันตามยอดเงินมรดกที่
ทายาท   แตละคนไดรับโดยมิไดขึ นอยู่กับขนาดหรือมูลคาของกองมรดกแต่อยางใด นอกจากนี  อัตรา
ภาษียังแปรผันตามความสัมพันธระหวางทายาทผูรับมรดกกับผูตาย โดยผูรับมรดกที่เป็นญาติสนิท
ของผู้ตายมักถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่้ากวาผูรับมรดกท่ีเป็นญาติห่างออกไป 

 นอกจากภาษีมรดกทั งสองประเภทดังกล่าวแล้ว มักมีการเก็บภาษีอีกประเภท
หนึ่งนั่นคือ ภาษีการให้ (gift tax) ควบคู่ไปกับการเก็บภาษีมรดกด้วย  

 - ภาษีการให Gift Tax) คือ การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่ไดรับมาจากการให้      
โดยเสนหาในขณะที่ผู้ใหทรัพย์สิน ยังมีชีวิตอยู โดยสามารถแบงภาษีการให้เป็น 2 แบบ คือ ภาษี    
การใหที่เก็บจากผูให Donor’s Tax) และภาษีการให ที่เก็บจากผูรับ (Donee’s Tax)  

 อย่างไรก็ตาม ภาษีการใหมักจะจัดเก็บควบคูกับภาษีมรดก เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ของเจ้าของทรัพย์สินในขณะที่มีชีวิตอยู่ โดยสามารถปองกันการ
โอนทรัพย์สินไปใหกับบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือบุคคลที่เปนเครือญาติกันเพ่ือกระจายรายไดจาก
ทรัพย์สินนั นเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดในอัตราที่สูง ซึ่งภาษีการให้จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่
ผู้ตายให้แก่ผู้อื่นก่อนตาย ทั่วไปนั นจะเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่ผู้ตายให้แก่ผู้อื่นก่อนตาย 5-7 ปี  

 ส้าหรับในประเทศไทย ภาษีมรดกที่มีผลบังคับใช้ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คือ        
พ.ร.บ.การรับภาษีมรดก ฉบับ พ.ศ. 2558 จัดอยู่ในประเภทภาษีการรับมรดก ( Inheritance Tax) 
ร่วมกับ ภาษีจากการรับให้ ซึ่งได้ออกเป็น พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 40) 
พ.ศ. 2558 สามารถสรุปสาระส้าคัญ ดังนี   

 1. การรับมรดกก้าหนดให้ผู้รับต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกินกว่า 100 ล้านบาท ใน
อัตรา 10% แต่ถ้าเป็นการรับมรดกจากบุพการี หรือผู้สืบสันดาน จะเสียในอัตรา 5% จากส่วนที่เกิน
กว่า 100 ล้านบาท  

 2. พ.ร.บ.ภาษีการรับให้ ซึ่งจะน้ามาใช้แทนการให้ หรือโอนทรัพย์ให้โดยเสน่หา 
กล่าวคือ การให้โดยเสน่หาที่ไม่เคยเสียภาษีจะไม่มีอีกต่อไป หากมีการโอนทรัพย์สมบัติให้ก่อนผู้ให้จะ
เสียชีวิตนั น ต่อไปจะเข้าข่ายเป็นภาษีการรับให้ ซึ่งก้าหนดภาระภาษีไว้ว่า ถ้าเป็นการรับจากบุพการี 
ผู้รับต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกินกว่า 20 ล้านบาท ในอัตรา 5% นอกเหนือจากกรณีบุพการีให้
ผู้สืบสันดาน ต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกินกว่า 10 ล้านบาทในอัตรา 5% 
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 3. ฐานทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมี 5 ประเภทด้วยกันได้แก่ 1. บ้าน และที่ดิน      
2. เงินฝากธนาคาร 3. หุ้นและหุ้นกู้ 4. รถยนต์ และ 5. ทรัพย์สินทางการเงินที่ก้าหนดเพ่ิมขึ นโดย  
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งข้อนี เป็นการเปิดโอกาสจัดเก็บภาษีจากทรัพย์อ่ืนๆ ในอนาคต 

2.1.3 การจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ     
 เกือบทุกประเทศในสหภาพยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ไซปรัส 

สวีเดน เป็นต้น ประเทศในทวีปอเมริกา ที่มีการจัดเก็บภาษีมรดก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก 
เป็นต้น 

 
ตารางที่ 2.1 
 
รูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศที่ส าคัญ 

ประเทศ ภาษีกองมรดก ภาษีการรับมรดก ภาษีการให้ อัตราภาษีมรดก (%) 

สหรัฐอเมริกา √ √ √ ก้าวหน้าไม่เกิน 50 

อังกฤษ  √ √ คงท่ี 40 
ญี่ปุ่น  √ √ ก้าวหน้า 10-70 

ฝรั่งเศส  √ √ ก้าวหน้า 5-40 
สิงคโปร์ √   ก้าวหน้า 5-10 

เกาหลีใต ้  √ √ ก้าวหน้า 10-50 

ไต้หวัน √  √ ก้าวหน้า 2–50 
หมายเหตุ.  โดย นรินทร กลันทกพันธุ, 2548.  
 

อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศที่มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกไปแล้ว เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ที่ยกเลิกการเก็บภาษีมรดกในปี 2008 ประเทศสวีเดนยกเลิกในปี 2004 ประเทศออสเตรเลีย
ยกเลิกในปี 1977 และประเทศแคนาดายกเลิก ในปี 1972    

ส้าหรับเหตุผลที่มีการยกเลิกภาษีมรดก ดังนี  
- ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจาก ต้องการสร้างแรงจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาสะสมทุนใน

ประเทศ  
- ประเทศแคนาดา เนื่องจาก มีการน้าภาษีก้าไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital gain 

tax) มาใช้แทนภาษีมรดกและภาษีมรดกไม่ได้เป็นแหล่งรายได้ส้าคัญให้แก่รัฐเช่นในอดีต  
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- ประเทศออสเตรเลีย มีสาเหตุจากการเก็บภาษีมรดกส่งผลกระทบกับประชาชน       
ในวงกว้างเนื่องจากส่วนยกเว้นภาษีและค่าลดหย่อนไม่ได้มีการปรับให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ 
อีกทั งยังมีช่องทางในการเลี่ยงภาษีมรดกเนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีการให้ (gift tax)   

- ประเทศอังกฤษ การเก็บภาษีมรดกจะท้าให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมการออม เช่น 
โยกย้ายสินทรัพย์ไปไว้ที่ต่างประเทศหรือสะสมทรัพย์สินที่ไม่ต้องขึ นทะเบียนเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีมรดก 
กลุ่มที่มีทรัพย์สินมากมีแรงจูงใจจะหลีกเลี่ยงมากกว่า ท้าให้มีต้นทุนสูงในการจัดเก็บ ต้องลงทุน
งบประมาณกว่า 5 หมื่นล้านบาท ระหว่างปีงบประมาณ 2010-2015 เพ่ือต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษี
มรดกโดยการโยกย้ายเงินไปไว้ที่ประเทศอ่ืน และจะท้าให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางในการบริหารกองทุนทรัพย์สินส่วนบุคคล แบบ offshore ในภูมิภาคอย่างประเทศฮ่องกง 
และสิงคโปร์ เป็นต้น 
 
2.2 แนวความคิดหรือทฤษฎีการออม การลงทุน การบริหารสินทรัพย์ 
 

2.2.1 แนวคิดการออม  
 การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ นเมื่อเวลาผ่านไป 

ซึ่งการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน โดยได้รับดอกเบี ยเป็น
ผลตอบแทน เมื่อเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจ้าทุกเดือน สิ่งที่เราควรค้านึงถึง คือ เราจะจัดการกับเงิน
เหลือใช้นั นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร เพ่ือให้งอกเงยเพ่ิมมากขึ น โดยทั่วไปเรามักจะเก็บในรูปเงินสด
หรือฝากธนาคาร บริษัทเงินทุน ซึ่งเราจะเรียกวิธีการนี ว่า "การออม" หรือถ้าใช้วิธีการซื อทองรูปพรรณ 
ทองแท่ง หรือที่ดินเก็บไว้ ซื อพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้น หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ ก็จะเข้าลักษณะที่
เรียกว่า "การลงทุน" 

  เครื่องมือส้าหรับการออมที่รู้จักกันดี ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงิน
ฝากประจ้า และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกมองว่ามีความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคง แต่ในอีกทาง
หนึ่งผลตอบแทน (ดอกเบี ย) จากการฝากเงินก็อาจไม่สูงนัก ทั งนี  ด้วยความที่ระบบเงินฝากมีความ
เสี่ยงต่้า ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการฝากเงินจึงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก แต่เป็นการตอบแทนความ
มั่นคงของการเก็บเงินนั นไว้แทน ดังนั น คนส่วนใหญ่จึงคุ้นเคยกับการจัดสรรเงินไว้ในระบบเงินฝาก        
เพ่ือสามารถเบิกถอนออกมาใช้ได้สะดวกในยามที่ต้องการนั่นเอง 

 ตามแนวคิดของ James S. Duesenberry (1959) เชื่อว่าครัวเรือนที่มีระดับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและระดับรายได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วจะเป็นการยากที่จะท้าให้เขาลดระดับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคให้ต่้าลงกว่าเดิมเม่ือระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้ที่เคยได้รับสูงสุด 
(previous peak income) ลด 
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 ตามแนวคิดของ Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumberg 
เชื่อว่าปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ นอยู่กับการคาดคะเนของรายได้ตลอด
ช่วงอายุขัยทั งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากพิจารณาการกระจายรายได้และปริมาณ การใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคในวัฏจักรชีวิตที่ควรจะเป็นของบุคคลหนึ่งๆ ดังภาพ 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในวัฎจักรชีวิต. โดย Franco Modigliani, 
Albert Ando and Richard Brumberg, 1954. 

 
จากภาพที่ 2.1 จะได้เห็นว่าในช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย จะมีระดับรายได้อยู่

ในระดับต่้า และจะมีรายได้สูงขึ นเมื่อมีอายุมากขึ น ต่อมาเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะกลับมีรายได้ลดลงอีก
ครั ง การกระจายรายได้ตลอดช่วงอายุขัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น yy ส่วนปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคของบุคคลจะสูงขึ นเป็นล้าดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคตามเส้น cc เมื่อท้าการเปรียบเทียบกันระหว่างเส้น yy และ cc แล้ว จะพบว่า ในช่วง
ต้นของชีวิต บุคคลจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั นบุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหนี  
ต่อมาในช่วงกลางของชีวิตจึงจะเริ่มที่จะมีรายได้เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หนี เดิมได้ และเก็บเงิน
สะสมไว้ส้าหรับช่วงปลายของชีวิต เงินสะสมส่วนนี ก็คือ ส่วนของเงินออมนั่นเอง 

ตามแนวคิดของ Milton Friedman เชื่อว่าครัวเรือนจะมีพฤติกรรมในจัดสรรรายได้เพ่ือ
การบริโภคโดยอิงกับรายได้ในระยะยาว ( long term income) ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั งได้
ก้าหนดให้รายได้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รายได้ถาวร (permanent income) และรายได้ชั่วคราว 
(transitory income) ซึ่งตามทฤษฎีนี ปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของครัวเรือนจะขึ นอยู่กับ
รายได้ถาวร โดยครัวเรือนจะไม่ท้าการบริโภคในส่วนของรายได้ชั่วคราว ดังนั น จากการที่การออมเป็น



10 

เงินส่วนเหลือที่ไม่ได้ท้าการบริโภคแล้ว จึงสามารถเกิดได้ทั งจากส่วนของรายได้ถาวรและรายได้
ชั่วคราว 

ทั งนี  จากบทความเรื่องวัฒนธรรมการออม ซึ่งวิเคราะห์โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้
มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือน สรุปได้ว่าพฤติกรรมการออมของครัวเรือนขึ นอยู่กับ
ปัจจัย 7 ประการ ดังนี  (โสภณ โรจน์ธ้ารงค,์ 2543) 

1) สมมติฐานรายได้สมบูรณ์ (Absolute income hypothesis) 
 เคนส์ (Keynes) ได้สร้างฟังก์ชั่นการบริโภคหรืออีกนัยหนึ่ง คือ เงินออมระยะสั น ซึ่ง

ชี ให้เห็นว่าเมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ น ภายใต้ข้อสมมติว่า ปัจจัยอ่ืนคงที่ ประชาชนมีความโน้มเอียงว่าจะใช้
จ่ายเพิ่มขึ น ภายใต้ข้อสมมติว่า ปัจจัยอื่นคงท่ีประชาชนมีความโน้มเอียงว่าจะออมเพ่ิมขึ นในอัตราที่สูง
กว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ น    

2) ตัวแปรด้านการพ่ึงพิง (Dependency rate) 
 จ้านวนผู้พ่ึงพิง นับว่าเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีการก้าหนดพฤติกรรมการออมเนื่องจาก

จ้านวนผู้พ่ึงพิงเป็นภาระแก่ครัวเรือนต้องให้การอุปการะเลี ยงดู ท้าให้รายจ่ายของครัวเรือนเพ่ิมขึ น 
หรือในทางตรงกันข้าม บุคคลในวัยท้างานมีความโน้มเอียงท่ีจะออมสูง  

3) สมมติฐาน วัฏจักรชีวิต (Life cycle hypothesis)  
 สาระส้าคัญของสมมติฐานข้อนี  คือ โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีรายได้ค่อนข้างต่้าเมื่อ

ในช่วงชีวิตเริ่มต้น ในขณะที่จะมีรายได้สูงในช่วงวัยกลางคน และรายได้จะต่้าอีกครั งในบั นปลายของ
ชีวิตเนื่องจากผลิตภาพต่้า ในขณะที่การบริโภคของบุคคลจะด้ารงไว้ซึ่งระดับการบริโภคคงที่หรือสูงขึ น
ทีละน้อย ท้าให้ช่วงเริ่มต้นของชีวิต บุคคลจะเป็บผู้กู้สุทธิ ต่อมาในช่วงวัยกลางคน จะท้าการออมเพ่ือ
จ่ายคืนหนี สินและเก็บออมไว้ เมื่อเกษียณอายุการท้างานในช่วงบั นปลายชีวิตจะกลายเป็นผู้ที่การออม
ติดลบ 

4) อาชีพ  
  สมมติฐานของคาลดอร์ (Kaldors) (อรุณ ภาณุพงศ์, 2502, น.316-320) ชี ให้เห็นว่า

ปัจจัยทางด้านแหล่งที่มาของเงินได้ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม โดยคลาดอร์
เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกที่ท้าการศึกษาโดยการแยกการออมเป็นสองกลุ่ม คือ การออมของ
นายทุนกับการออมของกรรมกร ผลการศึกษาปรากฏว่า ความโน้มเอียงในการออมของหน่วยสุดท้าย
ของนายทุนมีค่าสูงกว่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของกรรมกร ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากผล
การศึกษาของ ฮาห์น และโรบินสัน (Hahn & Robinson, อ้างถึงใน อรุณ ภาณุพงศ์, 2502, น.316-
320)   
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5) เขตชนบทและเขตเมือง 
 ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิภาคก็นับว่าเป็นปัจจัยที่ส้าคัญเช่นกัน ใน

การก้าหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ทั งนี ก็เพราะว่า ปัจจัยที่ก้าหนดความสามารถ สิ่งจูงใจ
และโอกาสในการออมแตกต่างกัน รวมทั งระดับการพัฒนาของสินค้าอุปโภคก็แตกต่างกันมากระหว่าง
ในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาลและได้รับการสนับสนุนจากผลการศึกษาของ กัพตา, เคลลี และ     
วิลเลียมสัน (Gupta, Kelly & Williamson, อ้างถึงใน อรุณ ภาณุพงศ,์ 2502, น.316-320) 

6) ระดับการศึกษา 
 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของครัวเรือน ในฐานะตัวแทนทัศนคติซึ่งอาจจะมีผลต่อ

การออมได้ทั งในทางบวกและทางลบ ระดับการศึกษาของกลุ่มครัวเรือน จะช่วยเสริมสร้างหรือปลูกฝัง
ทัศนคติของครัวเรือนให้มีวินัยในการจ่าย ก่อให้เกิดการประหยัดในรายจ่าย รวมทั งท้าให้ครัวเรือน
สามารถออมได้มากขึ น อีกในหนึ่งระดับการศึกษาของครัวเรือน อาจจะสร้างทัศนคติในครัวเรือนนั น
ไม่มีความจ้าเป็นต้องออมมากนัก เพราะจะมีความมั่นคงในการงานหรือไม่มีความเสี่ยง ต้องออกจาก
งาน เท่ากับกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยกว่า ซึ่งเป็นไปตามการศึกษาของ นริศ ชัยสูตร (อรุณ ภาณุพงศ์, 
2502, น.316-320) 

7) ปัจจัยอื่นๆ 
 นอกจากพฤติกรรมการออมจะถูกก้าหนดจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังถูก

ก้าหนดจาก 
  7.1 ความอยากออมหรือค่านิยม เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการออมดังกล่าว เช่น ใน

ประเทศญี่ปุ่น 
  7.2 ความสะดวกที่จะออมคือบริการต่างๆ อาทิ บทบาทของสถาบันการเงินมีผลต่อ

การออมในทางบวก ปรากฏว่า ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย และไทย มีข้อสังเกตว่าบทบาทของสถาบัน
การเงินอาจมีผลลบต่อการออมในครัวเรือนได้ ทั งนี เพราะในระยะที่ผ่านมาสถาบันการเงินท้าการเร่ง
ขยายตัวของกิจการในทางการเงินให้อยู่ ในลักษณะที่ขาดความสมดุล โดยจะเน้นการขยายขอบเขต
บริการการให้สินเชื่อมากกว่าการระดมเงินฝาก จึงท้าให้กระทบต่อประสิทธิภาพในการระดมเงินออม
ของระบบเศรษฐกิจสูงขึ นจากการที่ตลาดเงินมีเครื่องมือเพื่อการออมหลากหลายมากขึ น 

  7.3 ความสะดวกที่จะออมคือผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออม 
อาทิ มาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่มีผลต่อการออมในทางบวก ปรากฏในประเทศญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย ในขณะที่อัตราดอกเบี ยสร้างแรงจูงใจให้ออมเฉพาะในครัวเรือนที่
มีรายได้สูงมากเท่านั น แต่เนื่องจากเป็นส่วนน้อยของสังคม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ยจึงไม่ค่อย  
มีผล 
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  7.4 สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการออม เช่น กฎหมาย เศรษฐกิจ และ
การเมือง   

2.2.2 แนวคิดการลงทุน  
 การลงทุน (ศิรินุช อินละคร, 2548, น.191-201) คือ การกันเงินไว้จ้านวนหนึ่ง

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยให้แก่ผู้รับเงิน โดยกระแส
เงินสดรับนั นควรคุ้มค่ากับอัตราเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดกับกระแสเงินสดรับใน
อนาคต โดยผลตอบแทนจากการลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ รายได้จากการลงทุน (Income Return) 
และก้าไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ที่ลงทุน (Capital gain or loss) โดยหากการลงทุนใดที่มี
ผลตอบแทนสูง ย่อมต้องมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน โดยสามารถแบ่งการลงทุนได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) 
การลงทุนในทรัพย์สินที่มีตัวตนเห็นประโยชน์จากการใช้ได้อย่างชัดเจน (Tangible investment) เช่น 
การลงทุนซื อบ้าน ซื อรถยนต์ ซื อเครื่องประดับ เป็นต้น 2) การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เห็นประโยชน์
การใช้ได้โดยชัดเจน (Intangible investment) เช่น การลงทุนในหุ้น ตราสารทางการเงิน เป็นต้น 
โดยผู้ซื อมีสิทธิเรียกร้องและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการถือกรรมสิทธิ์ในตราสารเหล่านี ไว้ 

 วัตถุประสงค์ในการลงทุนของบุคคลแบ่งเป็น 4 ประการคือ 
 1) เพ่ือเพ่ิมค่าของเงินลงทุน คือ ต้องการให้หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ตนลงทุน

ไว้มีมูลค่าเพ่ิมพูนขึ นตลอดช่วงเวลาที่ลงทุน โดยการเพ่ิมค่านั นจะมาจากก้าไร (Capital Gain) จาก      
การลงทุนเป็นส้าคัญ 

 2) เพ่ือเป็นรายได้ประจ้า คือ ต้องการได้รับรายได้เป็นประจ้าจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ตนลงทุนไว้ ส่วนใหญ่ผู้เกษียณอายุมักมีจุดประสงค์ในการลงทุนเพ่ือ
วัตถุประสงค์นี  

 3) เพ่ือปกป้องเงินลงทุน คือ ต้องการให้เงินลงทุนของตนมีความมั่นคง และ
รักษามูลค่าของเงินหลังหักค่าเงินเฟ้อไว้ เพ่ือคงอ้านาจซื อให้เท่าเดิม 

 4) เพ่ือผลตอบแทนรวม คือ ต้องการให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมีความเหมาะสม ไม่โน้มเอียงไปในเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการผสมผสาน
ระหว่าง 3 เป้าหมายข้างต้น 

2.2.3 ทฤษฎีการบริหารกลุ่มสินทรัพย์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Portfolio 
theory) 

 Markowitz (1952) แนะน้าว่าผู้ลงทุนควรด้าเนินแผนการลงทุนในรูปแบบการ
กระจายความเสี่ยง (Mean-variance) เป็นหลัก แต่การน้าทฤษฎีการบริหารกลุ่มสินทรัพย์สมัยใหม่ไป
ปฏิบัติจะเกิดปัญหาในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท 
เนื่องจากระบบบัญชีในสมองจะท้าให้การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป็นเรื่องยาก ผู้ลงทุนจะแยกการ
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ลงทุนแต่ละประเภทไว้ในบัญชีสมองที่แตกต่างกัน ราวกับว่าพวกเขาเก็บเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์หลาย
ใบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด Shefrin and Statman (2000) ผลที่ตามมาคือ การมองข้ามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบัญชีในสมองแต่ละบัญชี ซึ่งส่งผลให้กลุ่มสินทรัพย์มีความผันผวนสูงขึ นและเกินที่ควรเป็น 

แม้ว่าผู้ฝากรายใหญ่ได้ค้านึงถึงแนวคิดเรื่องการกระจายความเสี่ยง แต่พวกเขาอาจไม่ได้
สร้างกลุ่มสินทรัพย์ตามแนวทางของทฤษฏีการบริหารกลุ่มสินทรัพย์สมัยใหม่ มากไปกว่านั น Shefrin 
and Statman (2000), Shefrin (2000) และ Wall (1993) ได้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีแนวโน้มที่
จะมองแผนการลงทุนในลักษณะปีระมิดของสินทรัพย์  (Pyramid of assets หรือ Layered 
pyramids) ที่เรียกว่าทฤษฎีการบริหารกลุ่มสินทรัพย์เชิงพฤติกรรม (Behavioral portfolio theory: 
BPT) ซึ่งมีรากฐานจากงานของ Kahneman and Tversky (1979) และ Lopes (1987) โดย Shefrin 
and Statman (2000) อธิบายด้วยแบบจ้าลอง BPT with multiple accounts (BPT-MA) แต่ละชั น
ของปีระมิดจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง พวกเขาจะแยก
บัญชีในสมองส้าหรับเป้าหมายทางการลงทุนแต่ละอย่างไว้ ซึ่งพวกเขาจะเต็มใจยอมรับความเสี่ยงใน
ระดับที่แตกต่างกันส้าหรับแต่ละเป้าหมาย การลงทุนส้าหรับแต่ละบัญชีในสมองจะถูกคัดเลือกโดย
การเหนี่ยวน้าของอคติการเงินเชิงพฤติกรรมต่างๆ รวมกระทั่งถึงพิจารณาตามความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับบัญชีนั นๆ 
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บทที่ 3 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษานี มุ่งศึกษาพฤติกรรมการออม การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ ภายใต้ พ.ร.บ.

ภาษีมรดก รวมถึงอิทธิพลของปัจจัยอิสระต่างๆ ที่มีผลต่อการออม การลงทุน ในการบริหารกลุ่ม
สินทรัพย์ โดยท้าการค้นคว้างานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาเป็นวรรณกรรมปริทัศน์ ซึ่งสามารถแบ่ง
งานศึกษาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ งานศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อการออมจากภาษีมรดกและการให้ และ
งานศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมการลงทุน ดังนี  

 
วรรณกรรมปริทัศน์ 

 
3.1 ผลกระทบต่อการออมจากภาษีมรดกและการให้  

 
เมื่อมีการประกาศ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยมีการน้ามาใช้และ

ได้ท้าการยกเลิกไป โดยการน้ากลับมาใช้ครั งนี มีวัตถุประสงค์ของการลดความเหลื่อมล ้าของคนใน
สังคมซึ่งกล่าวได้ว่าทรัพย์มรดกเป็นต้นทุนของระดับความม่ังคั่งของคนในสังคมที่แตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับ
มรดกมากย่อมมีความมั่งคั่งมากกว่าผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกน้อยตามการศึกษาของ Kotlikoff (1981) 
อ้างถึงใน William G, Gale, James R. Hines, and Joel, 2001 ที่ว่าทรัพย์มรดกที่แต่ละบุคคลได้รับ
มีนัยส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะความมั่นคงของแต่ละบุคคล ดังนั นเมื่อมีการประกาศร่าง 
พ.ร.บ.ภาษีมรดกและภาษีการให้ ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่ที่เข้าข่ายของการเสียภาษีต้องตระหนักถึง
การเตรียมรับมือต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดกและการให้ในครั งนี  ดังนั นจ้าเป็นที่จะต้องทราบถึงผลกระทบ
ของ พ.ร.บ.ภาษีมรดกและการให้ที่กระทบต่อการออม การลงทุน  

จากการรวบรวมงานวิจัยและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบของภาษีมรดกต่อ
การออม การลงทุน โดย ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล (2539) พบว่าภาษีมรดกเป็นสาเหตุของการซ่อนเร้น
ปกปิดทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีมรดก กล่าวคือ การหลีกเลี่ยงการเก็บรักษา
ทรัพย์สินในรูปอสังหาริมทรัพย์ โดยท้าการเก็บเงินสด การสะสมทองค้าทดแทน เป็นต้น  ศานิต      
ร่างน้อย (2541) เจ้ามรดกที่เก็บออมทรัพย์สินไว้อาจหันไปใช้จ่ายระหว่างมีชีวิตอยู่มากขึ น เพราะคิด
ว่าจะต้องเสียภาษีมรดก และมีการหลบเลี่ยงภาษีโดยการเปลี่ยนทรัพย์มรดกเป็นทรัพย์สินอ่ืน เช่น 
เปลี่ยนเป็นทองค้า เพชร พลอย เป็นต้น ซึ่งติดตามได้ยาก หรือตั งเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนเพ่ือไม่ต้อง
เสียภาษีมรดก ซึ่งกล่าวได้ว่าภาษีมรดกเป็นสาเหตุให้มีการซ่อนเร้นปิดปกปิดทรัพย์สินและการ



15 

เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปสู่ต่างประเทศ เพ่ือจะไม่เสียหรือเสียภาษีมรดกให้น้อยลงซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรินทร กลันทกพันธุ (2548) ที่ได้ท้าการศึกษาสาเหตุการยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกใน
บางประเทศ โดยพบว่าภาษีมรดกกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในปัจจุบันมากขึ น ท้าให้การออมใน
ประเทศต่้าลง รวมถึงเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือครองทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียนเพ่ือ
เป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดก นอกจากนี งานศึกษาของ Jim Saxton and Mac Thornberry, 
1998 อ้างถึงใน ชมพูนุช โกสลากร เพ่ิมพูนวัฒน์ และคณะ , 2550, น.66 ซึ่งศึกษาถึงผลกระทบของ
การจัดเก็บภาษีมรดกของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวว่าภาษีมรดกเป็นการลงโทษคนที่
ท้างานหรือเก็บออม ขณะเดียวกัน งานทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษีมรดกและผลได้จากทุนของ 
ชมพูนุช โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ และคณะ (2550) พบว่า ภาษีมรดกมีผลกระทบต่อการออมโดย
กระตุ้นให้เกิดการบริโภคในปัจจุบัน ลดการออมลง รวมทั งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการโอนทรัพย์สิน
ให้แก่ทายาทและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือครองทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก เพ่ือเป็นการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดก   

นอกจากนี  สุธิดา ถนอมจิตร (2554) ศึกษาภาษีมรดกและภาษีการให้กรณีเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการน้าหลักการจัดเก็บของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในประเทศไทย เช่น ภาษีมรดกและภาษีการให้ควรมีความหมายอย่าง
กว้าง ควรรวมทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินทุกประเภท รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียนควบคุม
แต่มีราคาสูง เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง ภาษีโดยการสะสมสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าตอบแทนที่
พบว่า การจัดเก็บภาษีมรดกในอัตราที่สูงส่งผลให้มีการจ้างนักวางแผนภาษีมาวางแผนให้ตนเสียภาษี
มรดกให้น้อยที่สุดตามงานศึกษาของ Kotlikoff (1981) อ้างถึงใน William G, Gale, James R. 
Hines, and Joel, 2001  

ในภาพรวมส้าหรับแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษีมรดกของนักวิชาการและบุคคลต่างๆ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออม/การลงทุน สรุปได้ว่า ภาษีมรดกมีผลในทิศทางลบต่อการออม การ
ลงทุน ทั งในด้านปริมาณ ท้าให้การสะสมทุน หรือแรงจูงใจในการท้างานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในการ
สะสมทรัพย์สินลดลง รวมถึงมีผลต่อรูปแบบของพฤติกรรมการออม การลงทุน ในทรัพย์สินประเภท
ต่าง ๆ เกิดการซ่อนเร้นปกปิดทรัพย์สิน และการหลีกเลี่ยงโดยเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากฐานภาษีมรดก 
ไปสู่ทรัพย์สินที่ไม่เสียภาษีมรดก เพ่ือจะไม่เสียหรือเสียภาษีมรดกให้น้อยลง 

เมื่อภาษีมรดกและการให้เริ่มมีการบังคับใช้ จะส่งผลให้สถานการณ์การออม การลงทุน
ของลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ พวกเขาจะเริ่มตระหนักถึงการก้าหนดกลยุทธ์การลงทุน
เปลี่ยนแปลงประเภทของการออม การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่อยู่ในฐานภาษีมรดกไปสู่สินทรัพย์
ประเภทนอกฐานภาษีมรดกมากขึ น แต่ทั งนี การลงทุนจะอยู่ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกที่จะบรรจุในแผนการลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ ดังนั น ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการออม การ
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ลงทุน ในการคัดเลือกหลักทรัพย์และสินทรัพย์ต่างๆ ของลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นประเด็นค้าถามที่
ส้าคัญของการบริหารมูลค่าทรัพย์สิน (Wealth management) 

 
3.2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ พฤติกรรมการออม การลงทุน 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมในข้อ 3.1 ท้าให้พบประเด็นที่บ่งชี ว่าภาษีมรดกมีผลต่อ   

การออม การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากภาษีมรดกที่จ้าเป็นจะต้องมี    
การทบทวนการออม การลงทุนในปัจจุบัน และการวางแผนทางการเงินในการออม การลงทุนใน
อนาคต อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการบังคับใช้ภาษีมรดก อย่างไรก็ตามงานทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้น โดยเฉพาะงานวรรณกรรมในประเทศไทย ยังคงเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้มาจากข้อมู ล    
ทุติยภูมิ และยังไม่มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงผลกระทบของภาษีมรดกที่มีต่อการออมและ    
การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ จึงน้ามาสู่แนวคิดในการต่อยอดเป็นการศึกษาค้นคว้าในครั งนี ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ที่มีการประกาศใช้ และจะมี การบังคับใช้
ตามมาต่อพฤติกรรมการออม การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่อย่างไร จะมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
สินทรัพย์ในการออม การลงทุนอย่างไร รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออม การลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยจ้าแนกงานวรรณกรรมออกเป็นประเด็น ดังนี  

 
3.2.1 ทฤษฎีการบริหารกลุ่มสินทรัพย์สมัยใหม่ (Modern portfolio theory: 

MPT) 
 จากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลและทฤษฎีการบริหารกลุ่ม

สินทรัพย์สมัยใหม่ (Modern portfolio theory: MPT) นั่นคือ Markowitz, 1952, อ้างถึงใน สุกิจ 
แจ่มจิตรตรง, 2553, น.10-11 กล่าวว่า ผู้ฝากรายใหญ่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่เมื่อประกอบกันเป็น
กลุ่มสินทรัพย์แล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด เมื่อพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการกระจาย
ความเสี่ยง โดย MPT เป็นรากฐานแนวคิดของ Capital asset pricing model (CAPM) ซึ่งอธิบายว่า
ผู้ฝากรายใหญ่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากเท่าที่ยอมรับได้เพ่ือที่ผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนที่
สูงตามมา (High risk high return) Sharpe, 1964 อ้างถึงใน สุกิจ แจ่มจิตรตรง, 2553, น.11 โดย
สมมติฐานของ CAPM มี 2 ประการ คือ 1) ตลาดการเงินเป็นตลาดประสิทธิภาพ (Efficient market) 
และ 2) นักลงทุนเป็นคนมีเหตุผล (Rational) ดังนั นการจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์บนพื นฐานของ MPT 
และ CAPM ขึ นจะอยู่ กับ  Risk-return tradeoff และ Degree of risk aversion เป็นส้ าคัญ 
นอกจากนี  Markowitz (1952) แนะน้าว่าผู้ฝากรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาควรด้าเนินแผนการ
ลงทุนในรูปแบบ Mean-variance โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนะน้าให้เน้นการกระจายความเสี่ยงเป็นหลัก 



17 

และการศึกษาของ Sultana and Pardhasadhi (2012) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนใน
หลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคล พบว่า ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนที่คาดหวัง เป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผล
ต่อการลงทุน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Cooray (2003) และ Sharma and Gupta, 2011 อ้างถึงใน
พนมพร อัครชยานันต์ และคณะ, น.571 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตลาดการเงินที่เกิดขึ นจริง พบว่ายังมีข้อขัดแย้งในบาง
ประเด็นของสมมติฐาน CAPM ซึ่งมีรากฐานมาจาก MPT เช่น Black (1986) กล่าวว่านักลงทุนบางคน
ในตลาดเป็นพวกไร้เหตุผล โดยท้าการซื อขายจากการเชื่อข่าวที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Noise 
trading) และ De long, Shleifer, Summers and Waldmann (1990) พบว่า Noise traders มี
ผลกระทบต่อตลาดในเรื่องความเสี่ ยงด้านราคาที่สามารถเบี่ยงเบนไปจากมูลค่าพื นฐาน 
(Fundamental risk) นอกจากนั น Farmer and Joshhi (2002) ชี ให้เห็นว่าความเชื่อและแนว
ทางการซื อขายของนักลงทุนที่หลากหลายจะน้าไปสู่ความไม่ปกติซึ่งไม่สามารถหักล้างกันเองได้ แต่
พฤติกรรมของนักลงทุนบางอย่าง เช่น พฤติกรรมแบบฝูงชน (Herding behavior) (Shleifer & 
Vishny, 1997) จะท้าให้อคติเชิงจิตวิทยาทวีความหนักหน่วงยิ่งขึ น ดังนั นข้อจ้ากัดของสมมติฐานของ
การจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์บนพื นฐานของ MPT และ CAPM ถูกอธิบายเพ่ิมเติมด้วยแนวคิดการเงินเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Finance) และปัจจัยข้อมูลทางสังคม (Demographic factors) ต่อไป โดย
งานวิจัยเชิงทดลองของ Frijns, Koellen and Lehner (2008) ได้ท้าการทดสอบตัวแบบ MPT ของ 
Markowitz และเพ่ิมปัจจัยการเงินเชิงพฤติกรรม รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศชาย
และอายุ เพ่ือทดสอบความสามารถในการอธิบายทางเลือกในการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์  (Portfolio 
choice) การศึกษานี ก้าหนดให้ทางเลือกในการลงทุนเป็นไปตาม General Choice Theory 
Framework โดยก้าหนดตัวแปรตามคือ ทางเลือกให้นักลงทุนสามทางเลือก ได้แก่ 1) สินทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยง เช่น การฝากเงิน ทางเลือก 2) และ 3) เป็นกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง ได้แก่ กองทุนที่มี
ความเสี่ยงต่้า และกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ตามล้าดับ  

 ผลการศึกษาด้วยวิธี Multionmial Logit Model พบว่า การชดเชยระหว่าง
ความเสี่ยงและผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ระดับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ของนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยตามทฤษฎี MPT สามารถอธิบายการเลือกทางเลือกในการลงทุนได้อย่างมี
นัยส้าคัญมาก นอกจากนี  ทัศนคติต่อสภาวะตลาด การประเมินความรู้ของตนเอง เพศ และ อายุ ก็
สามารถอธิบาย Portfolio Choice ได้เช่นกัน โดยหากนักลงทุนมองว่าตลาดหุ้นเป็นขาขึ น หรือมี
ความมั่นใจในความสามารถของตนเองสูง ก็จะเลือกการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนเพศชายก็จะเลือก
สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าเพศหญิง ขณะที่นักลงทุนท่ีมีอายุมากก็จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมาก 

 Rajruangrabin, J. (2008) ศึกษาปัจจัยอคติความมั่นใจในตนเองการลงทุนเดิม 
ร่วมกับปัจจัยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับรายได้ต่อเดือน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเงิน เดือน การศึกษา 
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อาชีพ และระดับความกลัวความเสี่ยง โดยแบ่งทางเลือกการลงทุนเป็น 3 ทางเลือกเช่นกัน ได้แก่      
1) การฝากเงิน 2) กองทุนที่มีความเสี่ยง 3) กองทุนที่มีความเสี่ยงสูง น้ามาพิจารณาความแตกต่างใน
การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ทั งสาม ภายใต้สถานการณ์ 1) ลงทุนในกองทุนที่อยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ 
2) ผลตอบแทนล่าสุดของตลาดเป็นบวก/ลบ 3) อัตราดอกเบี ยเงินฝากท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ 

 จากการศึกษาพบว่า นักลงทุนที่มีอคติความม่ันใจในตนเองสูงเกินไปจะมีแนวโน้ม
ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่า ส่วนผู้ที่มีลักษณะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้อย จะเลือกลงทุนในกองทุน
ความเสี่ยงต่้ามากกว่าการฝากเงิน และพบว่าแนวโน้มการลงทุนในประเทศซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มี
ความคุ้นเคยในกลุ่มตัวอย่าง แต่ผู้ที่มีลักษณะเสาะหาความเสี่ยง และมีอคติความมั่นใจเกินขนาด     
จะท้าการเลือกลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในต่างประเทศ และพบว่า นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงเมื่อผลตอบแทนล่าสุดออกมาเป็นลบ แต่กลับไม่มีปัจจัยใดสามารถอธิบายได้ภายใต้
สถานการณ์ผลตอบแทนล่าสุดเป็นบวก ซึ่งอาจสรุปได้ว่า นักลงทุนไทยเกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงผล
ขาดทุน (Loss Aversion) นอกจากนี เมื่อก้าหนดระดับอัตราดอกเบี ยเงินฝากที่แตกต่างกัน หาก
ดอกเบี ยเงินฝากมีอัตราผลตอบแทนสูง นักลงทุนก็จะลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงไม่ว่าจะมีอคติ
ความมั่นใจในตนเองระดับใดก็ตาม ส่วนปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า หากอายุสูงขึ น จะ
ท้าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลง และนักลงทุนเพศชายจะมีแนวโน้มเลือกการลงทุนที่มีความไม่
แน่นอนสูงกว่า นอกจากนี นักลงทุนที่มีรายได้สูงจะลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่้ามากกว่าผู้ที่มีรายได้
น้อยและปานกลาง ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพรับราชการจะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมกว่ากลุ่มอาชีพเอกชน 

 นอกจากนี  ยังมีงานของ ดารินทร์ อิงควงศ์ (2553) ศึกษาผลของการลด การ
ประกันเงินฝาก จาก พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ต่อการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ฝาก 
โดยปัจจัยที่น้ามาศึกษานั น ยึดจากกรอบทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ คือ ระดับ       
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง การเงินเชิงพฤติกรรม ได้แก่ อคติ
ความมั่นใจในตนเองเกินขนาด พิจารณาร่วมกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับรายได้ต่อเดือน ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ระดับการศึกษาสูงสุด สาขา 
และอาชีพ ทั งนี จะเน้นศึกษาไปที่ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์  ไม่มุ่งเน้นการเงินเชิงพฤติกรรม 
เนื่องจากการศึกษางานในอดีต พบว่ามีเพียงอคติความม่ันใจในตนเองเกินขนาดเป็นส่วนใหญ่ที่มีผลต่อ
การลงทุน โดยพิจารณาประกอบกับความเชื่อมั่นในการของผู้ฝากที่รัฐบาลจะเข้าช่วยเหลือสถาบัน
การเงินที่ปิดกิจการ ภายใต้สถานการณ์การลดวงเงินประกันเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้าน และ
สถานการณ์การเพิ่มอัตราดอกเบี ยร้อยละ 0.25, 0.50 และ 1.00 ต่อปี   

 จากการศึกษาพบว่า ภายหลังการลดการประกันเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะกระจายเงินฝากไว้ในหลายสถาบันการเงินเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครอง 
รองลงมาคาดว่าจะโยกเงินไปยังทรัพย์สินอื่น ซึ่งจากการวิเคราะห์ผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะลดสัดส่วน
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การฝากเงินและไปเพ่ิมสัดส่วนในทรัพย์สินอ่ืน เช่น ทองค้า อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หุ้น 
กองทุนรวม ประกัน และหุ้นกู้ แต่หากสถาบันการเงินปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี ยเงินฝากขึ นร้ อยละ 1    
ต่อปี ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมสัดส่วนการฝากเงินกับสถาบันการเงินขึ น นอกจากนี ยังพบว่า ระดับ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อคติความเชื่อมั่นในตนเองเกินขนาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะเข้าแทรกแซงสถาบันการเงินไม่ให้ปิดกิจการ ล้วนมีนัยส้าคัญทางสถิติต่อ
สัดส่วนการลงทุนด้วยการฝากเงินในสถาบันการเงิน 

3.2.2 ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม การลงทุน ในการบริหารกลุ่ม
สินทรัพย ์

 นอกจากระดับความยอมรับความเสี่ยงตามทฤษฎีการบริหารกลุ่มสินทรัพย์
สมัยใหม่ แนวคิดการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) แล้ว กล่าวได้ว่ายังมีปัจจัยข้อมูลทาง
สังคม (Demographic factors) ที่มีบทบาทส้าคัญต่อการออม การลงทุน ในการจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์
ของลูกค้ารายใหญ่ โดยจ้าแนกงานวิจัยและงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับกับปัจจัยทางด้านสังคมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออม การลงทุน ตามปัจจัย ดังนี  

 3.2.2.1 ปัจจัยด้านอายุ  
         จากผลการศึกษาของ Campbell, J. (2000) พบว่าผู้ฝากเงินที่มีอายุน้อย

กว่ามีแนวโน้มในการลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่า ในขณะที่ Constantinides, Donaldson 
and Mehra (2002) โต้แย้งว่าอายุที่ เ พ่ิมขึ นของนักลงทุนมีผลต่อการถือสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมขึ น 
นอกจากนั น Frijns, Koellen and Lehnert (2008) พบว่า อายุ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
คัดเลือกสินทรัพย์ในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) อธิบายว่าผู้
ฝากรายใหญ่ที่มีอายุสูงขึ น มีแนวโน้มแต่งงานมากขึ น มีรายได้สูงขึ น มีความต้องการหลีกเลี่ยงต่อการ
สูญเสียและกลัวความเสี่ยงมากขึ น แต่ปัจจัยอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล โดยผู้
ฝากรายใหญ่มีอายุมากเท่าไร จะยิ่งเลือกการฝากเงินกับสถาบันการเงินและเลือกลงทุนอ่ืนๆ เช่น 
ทองค้า อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจมากขึ น ลดการลงทุนในกลุ่มกองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นกู้ และหุ้น  

  3.2.2.2 ปัจจัยด้านเพศ 
  จากการศึกษาของ Prince (1993) และ Odean (1999) พบหลักฐาน

บ่งชี ว่า ผู้ชายมีความมั่นใจจนเกินขนาดในความสามารถทางการเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้หญิง สอดคล้องกับงานของ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) ที่พบว่าเพศชายจะมี
ความชื่นชอบต่อความเสี่ยง มีความกลัวต่อการสูญเสียต่้ากว่าเพศหญิง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับ       
สุรีรัตน์ ชัยวิรัตนะ (2555) กล่าวว่า เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มี      
ความเสี่ยงต่้ามากกว่าเพศชาย ในขณะที่ Feng and Seasholes (2008) พบว่าในตลาดหุ้นของ
ประเทศจีน นักลงทุนทั งชายและหญิงมีพฤติกรรมการลงทุนที่ไม่แตกต่างกัน 
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 3.2.2.3 ปัจจัยทางด้านสถานภาพ  
  จากผลการศึกษาของ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) อธิบายว่าคนที่มี

สถานภาพโสด จะจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นกู้ และหุ้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่
ค่อนข้างเสี่ยงมากกว่าคนที่สมรสแล้วและคนที่หย่าน้างหรือเป็นม่ายอย่างมีนัยส้าคัญ อย่างไรก็ตาม 
ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้าม เมื่อพบว่าคนที่มีสถานภาพสมรสแล้วและคนหย่าร้างหรือเป็นม่ายกลับ
ลงทุนใน ทองค้า อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ มากกว่าคนที่มีสถานภาพโสด ทั งที่เป็นสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากเป็นการลงทุนที่จ้าเป็นต้องใช้เงินเป็นจ้านวนค่อนข้างมาก ท้าให้คนโสด
ส่วนใหญ่เป็นคนอายุไม่มากและมีข้อจ้ากัดทางด้านเงินทุน 

 3.2.2.4 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  จากการศึกษาของ ศศิธร ทิพย์ช้านาญ (2552)  อ้างถึงใน สุธินี       

สหนันท์พร, 2555, น.5 พบว่า รายได้ที่แท้จริงต่อหัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณการ
ออมของครัวเรือน นอกจากนี  สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) อธิบายว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนมาก มีการ
จัดสรรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้น และการลงทุนในทองค้า อสังหาริมทรัพย์ และในธุรกิจ น้อยกว่า
กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย โดยกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมาก จะมีการจัดสรรสัดส่วนลงทุนในกองทุน
รวม ประกันชีวิต และหุ้นกู้ สอดคล้องกับการวิจัยโครงการวิจัยผู้ลงทุนของ สง่า บรรจงประเสริฐ และ 
กนิยะ อิสริยะประชา, 2554 อ้างถึงใน พนมพร อัครชยานันต์ และคณะ, 2557, น.570 ซึ่งพบว่า นัก
ลงทุนทั่วไปมีการลงทุนในหุ้นและกองทุน เพ่ิมขึ นตามระดับรายได้ 

 3.2.2.5 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
  ระดับการศึกษาก็มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนโดย ประภัสสร วารีศรี 

(2555) พบว่า นักลงทุนรายย่อยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมด้านวัตถุประ สงค์การลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
และ มณีรัตน์ ศิริเลิศ (2556) พบว่า ข้าราชการที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณาปัจจัยภายใน
การตัดสินใจลงทุนในทองค้า ด้านเทคโนโลยี แตกต่างกัน ซึ่งอธิบายได้ว่า ข้าราชการที่มีระดับ
การศึกษาระดับที่สูง จะมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีมากกว่าข้าราชการที่มีการศึกษาระดับต่้า
กว่า ในการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล ราคาทองค้าที่แจ้งผ่าน SMS ในโทรศัพท์มือถือ และการเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายในเว็บไซด์ต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนทองค้า  

 
 3.2.2.6 ปัจจัยด้านสาขาที่จบการศึกษา 
  สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) กล่าวว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาสาขา

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด บัญชี มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท 
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พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นกู้ และหุ้น รวมถึงทองค้า อสังหาริมทรัย์ มากกว่าลูกค้า
รายใหญ่ที่จบการศึกษาจากสาขาอ่ืน  

 3.2.2.7 ปัจจัยด้านอาชีพ 
  สุรีรัตน์ ชัยวิรัตนะ (2555) ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ

กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และแม่บ้าน มีแนวโน้มที่จะถือครองผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่มีความเสี่ยงต่้าน้อยกว่าผู้ประกอบอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ  โดย พนมพร           
อัครชยานันต์ (2557) สรุปผลการศึกษาว่านักลงทุนที่มีอาชีพต่างกัน มีการลงทุนในตราสารทางการ
เงินตราสารทุน และตราสารทางการเงินอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และนักลงทุนที่มี
อาชีพต่างกัน จะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยทางด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการลงทุน ระดับยอมรับความเสี่ยงแตกต่างกันด้วย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมทั งหมดข้างต้น ท้าให้สามารถรวบรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การออม การลงทุน และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ของผู้ฝากรายใหญ่เพ่ือน้ามาสู่กรอบแนวความคิด
งานวิจัยในครั งนี  โดยมีปัจจัยทั งหมด คือ ปัจจัยข้อมูลทางสังคมหรือทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ 
เพศ สถานภาพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษาสูงสุด และอาชีพ/
ต้าแหน่งงานปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพิจารณาตามแนวคิดของการบริหารกลุ่มสินทรัพย์สมัยใหม่ โดยมี
ระดับทัศคติการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้ารายใหญ่เป็นปัจจัยในการพิจารณา ซึ่งการศึกษาในครั งนี 
จะไม่น้าแนวคิดเชิงพฤติกรรมมาประกอบ เนื่องจากเห็นว่าจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้วนั น พบว่าแนวคิด
เชิงพฤติกรรมที่มีผลส่วนใหญ่มีเพียงอคติการความมั่นใจในตนเองเกินขนาด ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาแสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยอคติภายความมั่นใจในตนเองนั น มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง จึงขอน้าเพียงแต่ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง
ของลูกค้ารายใหญ่มาพิจารณาแทนระดับอคติความมั่นใจในตนเอง อนึ่ง ด้วยข้อจ้ากัดในการเข้าถึง
ลูกค้ารายใหญ ่ซึ่งปกติในการลงทุนมักจะมีการวัดระดับทัศนคติความเสี่ยงอยู่แล้ว จึงเห็นว่าลูกค้าราย
ใหญ่จะคุ้นเคยกับการตอบแบบสอบถามในการวัดระดับทัศคติความเสี่ยงเป็นอย่างดี เพ่ือน้ามาซึ่ง
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่จะน้าไปวิเคราะห์ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก    
ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การวัดระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก เข้ามาเป็นปัจจัยร่วมในการศึ กษา
ครั งนี ว่าหลังจากที่มีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ลูกค้ารายใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.ภาษี
มรดกในระดับใด และน้าไปสู่การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออม การลงทุน ในการ   
บริหารกลุ่มสินทรัพย์ของพวกเขาภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก อย่างไรบ้าง โดยใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูล
ปฐมภูมิและน้าไปสู่การวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถอธิบายถึงลักษณะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ เพ่ือเป็นการเติมเต็มข้อมูลงานศึกษาของประเทศไทยในอดีตซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเพียงการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้การพรรณนาเท่านั น 
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บทที่ 4 
วิธีการวิจัย 

 
 งานวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสาน  (Mixed 

Method) ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออม/การลงทุน เมื่อมี พ.ร.บ.
ภาษีมรดก โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี  

 
4.1 การออกแบบการวิจัย 
  
 การด้าเนินการวิจัยนี ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) โดยใช้
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาผลกระทบของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ออม/การลงทุน กรณีศึกษาลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการด้าเนินการ
วิจัยดังนี  
 
      4.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
                1) ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย และน้ามาสร้างแบบสอบถาม โดยประยุกต์มาจากการศึกษาของ สุกิจ 
แจ่มจิตรตรง (2553) ส่วนการทดลองที่อยู่ในแบบสอบถามได้ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ พฤติกรรม
การออม/การลงทุนของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน และพฤติกรรมการออม/การลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง
ในสถานการณ์เสมือนว่ามีการใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดกแล้ว 
  2) ด้าเนินการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
แล้วท้าการสอบถามจ้านวน 73 ชุด โดยค้าถามในส่วนที่ 1 ให้พนักงานผู้ดูแลลูกค้าเป็นผู้ระบุข้อมูล
ลักษณะทั่วไป และสัมภาษณ์ลูกค้าในส่วนที่ 2 และ 3   
      4.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื อหา จากเอกสารทางวิชาการ 
ต้ารา วารสาร บทความทางวิชาการท่ีเกีย่วข้องกับแนวทางการท้าวิจัยเชิงคุณภาพ   
  2) ด้าเนินการสัมภาษณ์ลูกค้ารายใหญ่จ้านวน 5 คน และผู้ดูแลกลุ่มตัวอย่าง 
ส้านักงานเขตละ 1 คน จ้านวน 10 ส้านักงานเขต รวมทั งสิ น 10 คน สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face- 
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to-Face) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Selection Interview) โดยท้า
การสัมภาษณ์พร้อมกันกับการท้าวิจัยเชิงปริมาณ 
 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   
    4.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษานี คือ ลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่มี
สินทรัพย์ทางการเงินตั งแต่ 100 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมจี้านวนประชากร 291 คน จึง
ใช้เกณฑ์โดยก้าหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณาดังนี  (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
  ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25% 
  ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10% 
  ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5% 
  ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1% 
  ดังนั น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  = 291 *25% คน 

      = 72.75  คน 
      ≈ 73  คน 

  โดยมีข้อสมมติว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุตรไม่เกิน 2 คน รวมทั งมีสินทรัพย์ที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อ่ืน รวมกันแล้วมากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
มรดก   
      4.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการวิจัยนี  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจากลูกค้ารายใหญ่ จ้านวน 5 
คน และผู้ที่ดูแลลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 10 คน โดยเป็นตัวแทนของแต่ละส้านักงานเขตของ
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งภายในกรุงเทพมหานคร มีจ้านวน 10 ส้านักงานเขต โดยมีจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นหลัก (Purposeful Selection) เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการด้าเนินการวิจัยนี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีขั นตอน การด้าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี  
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      4.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่  
ผู้วิจัยได้สร้างขึ นเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบบสอบถามสร้างขึ นจาก
แบบจ้าลอง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี    
  ส่วนที่ 1 ค าถามข้อมูลทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ 
รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด และอาชีพ ค้าถามมีลักษณะเป็นหลาย
ค้าตอบ (Multiple Choice Questions) โดยมีค้าตอบหลายๆ ทางให้เลือกในแต่ละค้าถาม และ
ผู้ตอบต้องเลือกเพียงค้าตอบเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ข้อมูลที่กล่าวมาทั งหมดนี  เมื่อน้ามา
วิเคราะห์เชิงปริมาณจะถูกแปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) ซึ่งมีรายละเอียดการแปลผลตาม
ตารางที่ 4.1 ดังนี  
 
ตารางที่ 4.1  
 
รายละเอียดการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค้าถามที ่
ช่ือตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

การแบ่งกลุ่ม ข้อสังเกต 

1. AGE อาย ุ

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี  
- น้อยกว่า 40 ป ี
- 41 – 50 ป ี
- 51 – 60 ปี 
- 60 ปีขึ นไป  

ให้ใส่เป็นตัวเลขแล้ว
น้ามาแปลระดับช่วง

อาย ุ

2. DGEN เพศ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  
- ชาย 
- หญิง 

เลือกได้ค้าตอบเดียว 

3. DS_S สถานภาพ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
- โสด 
- สมรส 
 

 
เลือกได้ค้าตอบเดียว 
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ตารางที่ 4.1  
 
รายละเอียดการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ค้าถามที ่
ช่ือตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

การแบ่งกลุ่ม ข้อสังเกต 

4. DSAL รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
- 100,000 - 399,999 บาท                        
- 400,000 – 699,999 บาท 
- 700,000 -999,999 บาท     
- ตั งแต่ 1,000,000 บาท         
  ขึ นไป   

เลือกได้ค้าตอบเดียว 

5. DEDU ระดับการศึกษา 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
- ต่้ากว่าปริญญาตร ี
- ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
- ปริญญาโท 
- สูงกว่าปริญญาโท 

เลือกได้ค้าตอบเดียว 

6. DFIE 
สาขาท่ีจบการศึกษา

ขั นสูงสุด 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
- วิทยาศาสตร/์     
  วิศวกรรมศาสตร/์  
  เทคโนโลย/ีคอมพิวเตอร ์
- เศรษฐศาสตร/์บริหารธุรกิจ/ 
  การเงิน/การตลาด/บญัชี 
- อักษรศาสตร/์ศลิปศาสตร/์ 
  มนุษยศาสตร์/นเิทศศาสตร/์ 
  รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร ์
- อื่น ๆ...(โปรดระบุ) 

เลือกได้ค้าตอบเดียว 

7. DJOB อาชีพ 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ     
  กิจการ 
- ข้าราชการ/พนักงาน 
  รัฐวิสาหกิจ  
- อื่น ๆ ..( โปรดระบุ) 

เลือกได้ค้าตอบเดียว 

หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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  ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก (Degree of 
Knowledge information) มีรายละเอียดของแบบสอบถามดังนี   
  DRKL_INH หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก (Degree of 
Knowledge in Inheritance taxes) 
       -  การวัดระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  
  ส่วนที่ 1 ค้าถามเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยในส่วนแรก เป็นการให้
กลุ่มตัวอย่างตอบระดับความรู้ความเข้าใจของตนเอง  
  ส่วนที่ 2 เป็นค้าถามจ้านวน 13 ข้อ ให้เลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ หรือไม่ทราบ โดยแต่
ละข้อให้น ้าหนักคะแนนเท่ากัน 1 คะแนน รวม 13 คะแนน 
  ส่วนที่ 3 เป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของสินทรัพย์แต่ละประเภทว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในฐานภาษีมรดกหรือไม่ จ้านวน 8 ประเภท โดยชนิดของทรัพย์สิน อยู่ในฐาน
ภาษีมรดก ได้แก่ เงินฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หุ้นกู้ และหุ้น หากตอบ ใช่ 
ในกลุ่มนี ให้ข้อละ 1 คะแนน และชนิดของทรัพย์สิน ที่ไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ทองค้า และเงินลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบทรัสต์ หากตอบ ไม่ใช่ 
ในกลุ่มนี  คิดเป็นข้อละ 1 คะแนน โดยวัดคะแนนดังนี  
 

 หากตอบถูกตั งแต่ 5 คะแนนขึ นไป มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก คิดเป็น 1 คะแนน 
 หากคะแนนตั งแต่ 0 – 4 คะแนน  ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  คิดเป็น 0 คะแนน 
 จากนั นน้าคะแนนในข้อนี  ไปรวมกับค้าถามในส่วนที่ 2 ซึ่งจะมีคะแนนรวมทั งสิ น 14 

คะแนน  
 ก้าหนดให้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั น (Class Interval) เท่ากัน จากการค้านวณ 

ดังนี  
  พิสัย = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่้าสุด)/จ้านวนชั น ซึ่งแทนค่าได้เท่ากับ

   = (14-0)/4  
   = 3.5 
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ตารางที่ 4.2  
 
รายละเอียดการแปลผลข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

ค้าถามที ่
ช่ือตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

การแบ่งกลุ่ม ข้อสังเกต 

1. DRKL_INH 
ระดับความรู้ความ
เข้าใจ พ.ร.บ.ภาษี

มรดก 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
- ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย  
  (0.00-3.50 คะแนน) 
- มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย    
  (3.51-7.00 คะแนน)  
- มีความรู้ความเข้าใจในระดับ       
  ปานกลาง (7.01 – 10.50 คะแนน) 
- มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก    
  (10.51 – 14.00 คะแนน) 

ระดับคะแนนรวม 
จากค้าถามข้อ 2 

และ 3 ในส่วนท่ี 2 
รวมกัน 

 

หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับการยอมรับความเสี่ยง (Degree of risk aversion 
information)  
  เนื่องจากความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นตัวแปรส้าคัญซึ่งผู้ลงทุนจะต้องพิจารณา
ควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากระดับการยอมรับความเสี่ยงจะขึ นอยู่กับตัวปัจจัย
บุคคลแล้วนั น อาจต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย อย่างเช่น ผลจากการประกาศ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่  
  แบบสอบถามในส่วนนี  อ้างอิงค่าตามรายละเอียดการวัดระดับการยอมรับ   
ความเสี่ยง ตามแบบประเมินความเสี่ยงทางการลงทุนตามมาตรฐานในแบบสอบถามและการจัดระดับ
ความเสี่ยงโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) จ้านวน 7 ข้อ ตามแบบสอบถามในภาคผนวก โดย
จะเพ่ิมการคิดคะแนนจากข้อมูลส่วนบุคคล จ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา มี
รายละเอียดการคิดคะแนนแต่ละข้อโดยมีคะแนนตั งแต่ 1-4 ตามระดับความเสี่ยงในแต่ละข้อ จากนั น
รวมผลคะแนน แล้วน้าไปตีความเป็นระดับทัศนคติความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน้าไปประมวลผล
ต่อไป โดยมีตารางสรุปการแปลความ ดังนี  
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ตารางที่ 4.3  
 
การประเมินระดับความเสี่ยง 

ค้าถามที ่
ช่ือตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

การแบ่งกลุ่ม ข้อสังเกต 

1. RISK 
ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได ้

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
- ยอมรับความเสี่ยงได้ต่้า  
  (ต่้ากว่า 15 คะแนน) 
- ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง    
  ค่อนข้างต่้า (15-21คะแนน) 
- ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
  ค่อนข้างสูง (22-29 คะแนน) 
- ยอมรับความเสี่ยงได้สูง 
  (30-36 คะแนน) 
- ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมาก 
  (ตั งแต่ 37 คะแนน) 

คิดจากคะแนนรวม
ทุกข้อใน

แบบสอบถามส่วนท่ี 
4  และเพิ่มเตมิข้อ

อายุและระดับ
การศึกษา 

หมายเหตุ. จากการค้านวณโดยผู้วิจัย 
 
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลการทดลองที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การ
ประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีรายละเอียดดังนี   
  ในส่วนนี ผู้ตอบแบบสอบถามได้เผชิญกับสถานการณ์ทั งหมด 2 บริบท นั่นคือ 
พฤติกรรมในการออม/การลงทุนก่อนการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก หรือในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
พฤติกรรมการออม/การลงทุนหลังมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก โดยที่กลุ่มตัวอย่างจะต้องจัดสรร
เงินทุนจ้านวนร้อยละ 100 ไปในประเภทการออมและการลงทุนทั ง 9 ประเภท ทั งก่อนและหลังมี  
การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ตามทฤษฎีกระบวนการเลือกลงทุน (Choice theory) และแบบจ้าลอง 
Proportional logit model มีทั งหมด 4 ขั นตอน ได้แก่  
  4.1 การนิยามถึงปัญหาการคัดสรรทางเลือก (Definition of the choice 
problem) 
  4.2 การประเมินคุณลักษณะของทางเลือกแต่ละประเภท (Evaluation of 
attributes of alternatives) และกลุ่มทางเลือกการลงทุนที่มี (Generation of alternatives) 
  4.3 การคัดเลือกกลุ่มสินทรัพย์ (Choices) 
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  4.4 การด้าเนินการลงทุน (Implementation)  
   โดยเป็นขั นตอนสุดท้าย ลูกค้ารายใหญ่จะด้าเนินการลงทุนในส่วนผสมของ
กลุ่มสินทรัพย์ที่เลือกตามขั นตอนที่ 3 ซึ่งพวกเขาคิดว่าดีที่สุดส้าหรับตัวเองในแง่ของอรรถประโยชน์
ภายใต้สถานการณ์และข้อจ้ากัดต่างๆ ของลูกค้าแต่ละราย 
                    จากกระบวนการ Discrete choice framework จะเห็นได้ว่านักลงทุนหรือ
ลูกค้ารายใหญ่ได้ไตร่ตรองถึงความเชื่อมโยงและอรรถประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากคุณลักษณะต่างๆ 
ของตัวแปรอิสระเฉพาะตัวของพวกเขา นอกจากนี  การศึกษานี ได้ก้าหนดกรอบคุณลักษณะของตั ว
แปรอิสระที่สนใจศึกษาไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่งปัจจัยการเงินดั งเดิม (Traditional 
factors) ประเด็นที่สองปัจจัยระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก และประเด็นที่สามกลุ่ม
ปัจจัยข้อมูลทางสังคม โดยลูกค้ารายใหญ่ไม่สามารถได้รับ Leverage หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่ง
เงินทุนอ่ืนใดได้ 
      ก่อนประเมินคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกลงทุนจ้าเป็นจะต้องนิยาม
อรรถประโยชน์ของลูกค้ารายใหญ่ i ที่ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ j ประเภท (สินทรัพย์ไร้ความเสี่ยงหรือ
สินทรัพย์มีความเสี่ยง) Uji เป็นล้าดับแรก เพ่ืออธิบายถึงระดับความพึงพอใจส้าหรับโอกาสการลงทุนที่
แตกต่างกัน ภายใต้คุณลักษณะหลากหลายที่เกี่ยวข้องและข้อจ้ากัดต่างๆ โดยอรรถประโยชน์ Uji เป็น

องค์ประกอบของ System component (Vji) และ Random error component (εji) สามารถ
เขียนเป็นสมการได้ดังนี  

Uji =  Vji + εji                  (4.1) 
   ขณะที่ System component (Vji) เป็นฟังก์ชั่นคุณลักษณะของตัวแปร
อิสระ K ประเภท Xji = (Xji , 1 , .........., Xji , k) และน ้าหนักที่ลูกค้ารายใหญ่ i ให้กับแต่ละคุณลักษณะ  

β = (β1 ,....., βk) ดังนั น Vji สามารถเขียนได้เป็น 

   Vji =  Xji β           (4.2) 
   เมื่อแทนสมการ (4.2) ในสมการ (4.1) จะได้อรรถประโยชน์ในพจน์ของ

คุณลักษณะ K ประเภท (Xji) และน ้าหนักที่ให้ในแต่ละคุณลักษณะ ( β ) ดังนี  

   Uji =  Xji β + εji                    (4.3) 
   จากสมการ 4.3 ท้าให้เข้าใจว่าอรรถประโยชน์จากการลงทุนในกลุ่ม

สินทรัพย์ j ประเภท ขึ นอยู่กับคุณลักษณะ K ประเภท (Xji) และน ้าหนักที่ให้ในแต่ละคุณลักษณะ (β) 
มากไปกว่านั น จากสมมติฐานที่ลูกค้ารายใหญ่ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด ดังนั น ความน่าจะเป็นที่ผู้
ฝาก i จะเลือกกลุ่มสินทรัพย์ j โดยที่ไม่เลือกกลุ่มสินทรัพย์อ่ืน m จะเป็น 
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   Pi ( j ) =   ส้าหรับทุก ๆ m ≠ j             (4.4) 
   หากก้ าหนด ให้ แต่ ล ะกลุ่ ม สิ นทรั พย์ เ ป็ นการล งทุ นแบบสั ด ส่ ว น 
(Proportional investment) จะส่งผลให้ฟังก์ชั่นของอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง (Expected utility) 
ของการลงทุนในสินทรัพย์เปลี่ยนรูปแบบเป็นฟังก์ชัน Yji Rajruangrabin (2008) ดังสมการ (4.5) 

   Yji =  g (Uji)   =  g (Xji β + εji)              (4.5) 
   โดยที่ Yji คือ การลงทุนแบบเป็นสัดส่วนตามแต่ละประเภทสินทรัพย์ของ
ลูกค้ารายใหญ่ รวมทั งสมมติว่าฟังก์ชั่น g เป็น Logistics distribution function เนื่องจากการจัดแบ่ง
สัดส่วนการเลือกในสินทรัพย์แต่ละประเภทมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั น  

  𝑙𝑛(
𝑌𝑗𝑖

1−𝑌𝑗𝑖
) = Xji β + εji           (4.6) 

   
   เมื่อลูกค้ารายใหญ่ด้าเนินการลงทุน พวกเขาจะพิจารณาถึงคุณลักษณะของ    
ตัวแปรอิสระต่างๆ (Xji) แต่อย่างไรก็ตาม ความสนใจหรือน ้าหนักที่ให้กับแต่ละคุณลักษณะนั นจะไม่
เท่ากัน เนื่องจากพวกเขาจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ไม่เท่ากัน ดังนั นการให้น ้าหนักการลงทุน

ในแต่ละสินทรัพย์ว่ามากหรือน้อยสามารถพิจารณาจากค่า β 
   ในแต่ละสถานการณ์กลุ่มตัวอย่างสามารถกระจายการออม/การลงทุน อย่าง
น้อย 1 ใน 9 ประเภท ดังที่กล่าวไปแล้วนั น อย่างไรก็ตามหากใส่ไม่ถึงร้อยละ 100 ผู้วิจัยจะอนุมานว่า
ผู้ตอบต้องการน้าสัดส่วนของทุนทรัพย์ที่เหลือไปออม/ลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติตามแบบจ้าลอง Porportion logit model เพ่ือบ่งชี ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จากแบบจ้าลอง ดังนี  
   แบบจ้าลองได้มีการขยายจากสมการ (4.6) เพ่ืออธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการออมเงิน/การลงทุน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี         

𝑙𝑛(
𝑌𝑗𝑖

1−𝑌𝑗𝑖
)  =   αji + β1jiAGE + β2jiDGEN + β3ji DS_S + β4ji DS_M + 

Β5ji DSAL + β6ji DEDU + β7ji DFIE + β8ji DJOB_P + β8ji 

DJOB_E + β9ji DRKL_INH +  β 10ji DPREPARE +  β 9ji DRISK 

+ β11ji DM +𝜀ji                                  (4.7) 
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 เมื่อ 𝑙𝑛(
𝑌𝑗𝑖

1−𝑌𝑗𝑖
)หมายถึง สัดส่วนการจัดสรรรูปแบบการออม/การลงทุนในสินทรัพย์

ทั ง 9 ประเภท โดยแบ่งเป็นการออมหรือการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ในฐานมรดก ได้แก่ การฝากเงิน
กับสถาบันการเงิน การเลือกลงทุนพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนผ่านกองทุนรวม การเลือกลงทุนในหุ้นกู้ 
การลงทุนในหุ้น และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในฐานมรดกนั น 
ได้แก่ การลงทุนในประกันชีวิต การลงทุนในทองค้า และการออม/การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ  
   ซ่ึง i = 1,.....,n เป็นจ้านวนรายผู้ที่ตอบแบบสอบถามตั งแต่รายที่ 1 ถึง
รายที่ n และ j = 1,......,9 เป็นทางเลือกสินทรัพย์ 9 ประเภท  

   αji หมายถึง พจน์ของค่าคงท่ี (Constant term)  

   𝜀 ji หมายถึง พจน์ของค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) 

   ข้อมูลทางสังคม (Demographic information) มีรายละเอียดดังนี  
   AGE  หมายถึง อายุของกลุ่มตัวอย่าง  
   DGEN  หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง (Dummy variable) 
   DS_S  หมายถึง สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (Dummy variable) 
   DSAL  หมายถึง รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง  
       (Dummy variable) 
   DFIE  หมายถึง ระดับการศึกษาขั นสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง  
       (Dummy variable) 
   DJOB  หมายถึง อาชีพ (Dummy variable) 
   ข้อมูลความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก (Degree of Knowledge 
information) มีรายละเอียดดังนี   
   DRKL_INH หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก (Degree 
of Knowledge in Inheritance taxes)  
   ข้อมูลการเตรียมความพร้อมหรือปรับตัวต่อการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
   DPREPARE  หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อ 
           การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
   ข้อมูลระดับทัศนคติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุน 
   DRISK หมายถึง ระดับทัศนคติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุน 
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   ข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก มีรายละเอียดดังนี   
   เมื่อ  D  หมายถึง ตัวแปรหุ่น “D” ( Dummy variable ) 
โดยที่  D = 0 หมายถึง สถานการณ์ก่อนมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  
 D  = 1 หมายถึง สถานการณ์หลังมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
 
   ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลแบบ 
Panel data รวมทั งสร้างตัวแปรหุ่น “D” เพ่ิมขึ นมาเพ่ือสะท้อนผลกระทบของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ที่มี
ต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุน ต่อกลุ่มตัวอย่าง โดยลูกค้ารายใหญ่จ้าเป็นต้องระบุรูปแบบการออม
และการลงทุนในแต่ละสถานการณ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงลูกค้ารายใหญ่ต้องท้าการประเมิน
และปรับทางเลือกของการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับอรรถประโยชน์ของพวกเขามากที่สุด 
ท้าให้ส่วนการทดสอบนี สามารถสะท้อนตัวแปรที่เปรียบเสมือนแก่นของงานวิจัยนี ได้ คือ  ตัวแปรหุ่น 
“D” ซึ่งถูกก้าหนดขึ นมาภายหลังการจัดเรียงข้อมูลแบบ Panel data เพ่ือสะท้อนการบริหารกลุ่ม
สินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้ารายใหญ่คนเดิม ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก จะมีอิทธิพลต่อการบริหารสินทรัพย์หรือไม่อย่างไร โดยสถานการณ์ทั ง 2 รูปแบบจะช่วย
เปิดเผยสัดส่วนการตัดสินใจของลูกค้ารายใหญ่แต่ละรายในแต่ละประเภทการออมและการลงทุน 
   ส้าหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการส้ารวจภาคสนาม (Field Survey) 
ด้วยการส่งแบบสอบถามให้พนักงานผู้ดูแลกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ท้าการติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 4.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ท้าการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้กับการสัมภาษณ์ที่มีการก้าหนดโครงสร้างของข้อ
ค้าถามต่างๆ ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้เป็นแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้
สัมภาษณ์ใช้ประกอบการซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกๆ คนด้วยข้อค้าถามชุดเดียวกันตามที่ได้ก้าหนดไว้
ในแบบสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ท้าหน้าที่จดบันทึกค้าตอบทั งหมดของผู้ถูกสัมภาษณ์ลงใน
แบบสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพ่ือน้าไปสรุปเป็นผลการวิจัยต่อไป โดยการสัมภาษณ์ครั งนี มีประเด็นศึกษา
ถึงระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก ความวิตกกังวลต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก การเตรียมการ
ในการที่จะมีการใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออม/การลงทุน ของกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้ารายใหญ่ โดยมีค้าถามจ้านวน 5 ข้อ 
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4.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
      4.4.1 การทดสอบเครื่องมือเชิงปริมาณ 
  ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ นส้าหรับการวิจัยน้าไปทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและหาความเชื่อม่ัน ดังนี    
  1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน้าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ น ไป
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือท้าการตรวจสอบความถูกต้อง เที่ ยงตรงเชิงเนื อหา (Content 
Validity) ของค้าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั งนี หรือไม่ โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อถามนั นกับประเด็นหลักของเนื อหา ตามวิธีการของ Rovinelli and 
Hambleton, 1978 อ้างถึงใน ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ, ์ 2546 โดยก้าหนดคะแนนไว้ดังนี       

+ 1   เมือ่เห็นว่าตรงกับขอบข่ายเนื อหาตามทีร่ะบุไว้          
   0   เมือ่ไม่แน่ใจว่าตรงกับขอบข่ายเนื อหาตามท่ีระบุไว้        
 - 1   เมือ่แน่ใจว่าไม่ตรงกับขอบข่ายเนื อหาตามท่ีระบุไว้ 

  หลังจากนั นก็น้ามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อด้าเนินการในขั นต่อไป 
  2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป 
ทดสอบ (try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 10 คน แล้วจึง
น้ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นรายข้อ ( Item Analysis) โดยวิธีการหาความสอดคล้องภายใน 
( Internal Consistency Method) โ ด ย ใ ช้ สู ต ร  Pearson’s Product Moment Correlation 
Coeffcient และหาความเชื่อมั่นรวม โดยใช้วิธีการของ Cronbach (ศรีรัฐ โกวงศ,์ 2554, น.85) 
  3. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูล กับ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
      4.4.2 การทดสอบเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
  ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ นส้าหรับการวิจัยน้าไปทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและหาความเชื่อม่ัน ดังนี    
  1. น้าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ความถูกต้องและให้ค้าแนะน้าเพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น           
  2. น้าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพือ่พิจารณา 
ประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข
ทางด้านภาษาตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ 
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  3. น้าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุง 
เรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการวิจัยต่อไป 
      
4.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    
 การด้าเนินการวิจัยครั งนี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี     
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บข้อมูล ตามล้าดับขั นตอนดังนี      
     1.1  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จ้านวน 73 ชุด ถึงผู้ดูแลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาขาด้วย
ตนเอง  และในกรณีที่ไม่สามารถน้าแบบสอบถามไปให้ด้วยตนเองได้นั นจะน้าแบบสอบถามส่งทาง
ไปรษณีย ์พร้อมขอความร่วมมือติดต่อสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างแทนผู้วิจัย  
     1.2 น้าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   
    2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บข้อมูล ตามล้าดับขั นตอนดังนี  
        2.1 ท้าการนัดหมายลูกค้ารายใหญ่ที่สะดวกให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และ
ท้าการสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
    2.2 การสัมภาษณ์พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท้าโดยผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์
ให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ดูแลลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง ที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
จ้านวน 10 คน ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันที่นัดสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง  
             2.3 ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท้าการสัมภาษณ์เป็นเวลา 1 – 2 ชั่วโมง 
ต่อ 1 คน ด้วยตัวเอง 
 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้วางกรอบวิธีการศึกษา เรื่องการศึกษาผลกระทบของ พ.ร.บ. ภาษีมรดก ต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออม/การลงทุนของประชากร กรณีศึกษาลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีลักษณะ
ค้ าถามแบบ Multiple Choice Questions, Open-Ended Response Question และ  Close-
Ended Response Question และใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งเนื อหาออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 สหสัมพันธ์ (Correlation) ของกลุ่มตัวแปรอิสระและการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว 
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(Univariate analysis) และส่วนที่ 2 แบบจ้าลอง Proportional logit model และค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่ม (Marginal effect) โดยมีรายละเอียด ดังนี  
 
 ส่วนที่ 1 สหสัมพันธ์ (Correlation) ของกลุ่มตัวแปรอิสระและการวิเคราะห์แบบตัว
แปรเดียว (Univariate analysis) 
 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi-Square) ในการหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งทั งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มหรือตัวแปรเชิง
คุณภาพ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
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 ijO  = จ้านวนหรือความถี่ของข้อมูลที่มีลักษณะที่ i ของตัวแปรที่หนึ่ง และมีลักษณะที่ j ของ
ตัวแปรที่สอง 
 r    = จ้านวนลักษณะของตัวแปรที่หนึ่ง 
 c    = จ้านวนลักษณะของตัวแปรที่สอง 

 ijE  = ความถี่หรือจ้านวนที่คาดไว้ของลักษณะที่ i ของตวัแปรที่หนึ่ง และลักษณะที่ j ของตัว
แปรที่สอง  
 
 ส่วนที่ 2 แบบจ าลอง Proportional logit model และค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม                
(Marginal effect) 
 เทคนิคทางเศรษฐมิติที่ สามารถประมาณค่ าความสัม พันธ์ตามแบบจ้ าลอง 
Proportional logit model ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องมากที่สุดกับเป้าหมายของงานวิจัยนี      
ซึ่งมีการแบ่งสถานการณ์ออกเป็นสองส่วน ด้วยวิธีการ ดังนี  
 การวิเคราะห์ด้วย Seemingly unrelated regression model (SUR) 
 การวิเคราะห์แบบจ้าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR สามารถ
ประมาณค่าแบบจ้าลอง Proportional logit model พร้อมๆ กันได้หลายสมการ นอกจากนั นข้อมูล
ยังมีการจัดเรียงแบบ Pooled data หรือ Panel data ด้วย จุดมุ่งหมายของการประมาณการด้วย
เทคนิคนี คือ การเข้าใจถึงการตัดสินใจของลูกค้ารายใหญ่ลักษณะภาพรวมระหว่างกลุ่มข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างภายใต้บริบทก่อนสถานการณ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก หรือกลุ่มตัวแปรหุ่น “D” มีค่าเท่ากับ 
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0 และกลุ่มข้อมูลภายใต้บริบทหลังสถานการณ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดกหรือกลุ่มตัวแปรหุ่น “D” มีค่า
เท่ากับ 1 
 หนังสือคู่มือโปรแกรม Stata 10 (2007) อธิบายว่าเทคนิค SUR เป็นชุดของระบบ
สมการ Linear ที่ประมาณค่าผ่ าน Iterative feasible generalized least squares ( Iterative 
FGLS) หรือเหมือนกับการประมาณค่าแบบ Maximum likehood estimation และ Error term มี
ลักษณะ Multivariate normal disturbances แบบจ้าลองของ SUR ในการศึกษานี สามารถแสดงได้
ด้วยระบบสมการ ดังต่อไปนี  

Yi1 = f1(xi , β) + u1 

Yi2 = f2(xi , β) + u2 

Yi3 = f3(xi , β) + u3 

              :=: 

Yi9 = f9(xi , β) + u9        (4.8) 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออม/การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ภายใต้  พ.ร.บ.ภาษี
มรดก ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน้าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค้าบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการวิเคราะห์ผลข้อมูล   ร้อยละ
เชิงพรรณนา ส่วนที่สอง เป็นส่วนของการศึกษาสหสัมพันธ์ (Correlation) ของกลุ่มตัวแปรอิสระและ
การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) และส่วนที่สาม เป็นการศึกษาจากแบบจ้าลอง 
Proportional logit model โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี  
  
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 
 5.1.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด และอาชีพ โดยน้าเสนอใน
รูปแบบการแจกแจงจ้านวนความถี่ และร้อยละ ปรากฏผลในตารางดังนี  
 
ตารางที ่5.1  
 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   

น้อยกว่า 40 ปี 2 2.7 
41-50 ปี 11 15.1 
51-60 ปี 37 50.7 
60 ปีขึ นไป 23 31.5 

รวม 73 100.0 
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ตารางที ่5.1  
 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 57 78.08 
หญิง 16 21.92 

รวม 73 100.0 
สถานภาพ   

โสด 6 8.2 
สมรส 67 91.8 

รวม 73 100.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
100,000 บาท - 399,999 บาท 22 30.1 
400,000 บาท - 699,999 บาท 20 27.4 
700,000 บาท - 999,999 บาท 20 27.4 

ตั งแต่ 1,000,000 บาท 11 15.1 

รวม 73 100.0 

ระดับการศึกษา   
ต่้ากว่าปริญญาตรี 15 20.5 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 17 23.3 
ปริญญาโท 40 54.8 

สูงกว่าปริญญาโท 1 1.4 
รวม 73 100.0 
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ตารางที ่5.1  
 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 
สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด 
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/
คอมพิวเตอร์ 

 
5 

 
6.8 

เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การเงิน/
การตลาด/บัญชี 

60 82.2 

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/
นิเทศศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

7 9.6 

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/
คอมพิวเตอร์ 

5 6.8 

เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การเงิน/
การตลาด/บัญชี 

60 82.2 

อ่ืน ๆ 1 1.4 

รวม 73 100.0 

อาชีพ   
พนักงานบริษัทเอกชน 7 9.6 

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 61 83.6 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 6.8 

รวม 73 100.0 
หมายเหตุ. จากการส้ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย 
 

 จากตารางที่ 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 73 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 เป็นเพศชาย จ้านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.1 มีสถานภาพสมรส จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
100,000 บาท - 399,999 บาท จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 ระดับการศึกษาปริญญาโท 
จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด คือ เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/
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การเงิน/การตลาด/บัญชี จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 82.2 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ จ้านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6  
 
 5.1.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
  การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก โดยน้าเสนอใน
รูปแบบการแจกแจงจ้านวนความถี่ และร้อยละ ปรากฏผลในตารางดังนี  
 
ตารางที ่5.2 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

จ้านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ทราบเลย 5 6.8 
น้อย 23 1.5 
ปานกลาง 
มาก 

45 
0 

         61.6 
         0.00 

รวม 73        100.0 

หมายเหตุ. จากการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 5.2 เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของตนเองของ

กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก อยู่ในระดับปานกลาง จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมา มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก อยู่ในระดับน้อย จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดกเลย จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
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ตารางที ่5.3 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

ค้าถามวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) 

1) ร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก ผ่านการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ในวาระท่ี 3 เรียบร้อยแล้วเมื่อ 
22 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้
หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 
วัน 

41 17 5 
(56.2) (23.3) (20.5) 

2) พ.ร.บ.ภาษีมรดก จัดเก็บเฉพาะส่วนที่
มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 5%
ส้าหรับบุพการีและผู้สืบสันดาน 

61 6 6 
(83.6) (8.2) (8.2) 

3) พ.ร.บ.ภาษีมรดก จัดเก็บเฉพาะส่วนที่
มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 10% 
ส้าหรับผู้ที่ไม่ใช่บุพการีและผู้สืบสันดาน 

46 6 21 

(63.0) (8.2) (28.8) 

4) ภาษีการรับมรดก หากผู้รับเป็น
บุพการี ผู้สืบสันดาน หากรับเกิน 100 
ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 5% ของส่วน
ที่เกิน 100 ล้านบาท 

15 31 27 

(20.5) (42.5) (37.0) 

5) ภาษีการรับมรดก หากไม่ใช่ทายาท 
หากรับเกิน 100 ล้านบาท เสียภาษีใน
อัตรา 10% ของส่วนที่เกิน 100 ล้าน
บาท 

15 
(20.5) 

24 
(32.9) 

34 
(46.6) 

6) ไม่ใช้บังคับแก่มรดกท่ีเจ้ามรดก
เสียชีวิตก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี ใช้
บังคับ 

37 
(50.7) 

6 
(8.2) 

30 
(41.1) 

7) ไม่ใช้บังคับแก่มรดกท่ีคู่สมรสของเจ้า
มรดกได้รับ จากเจ้ามรดก 

42 
(57.5) 

6 
(8.2) 

25 
(34.2) 
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ตารางที ่5.3 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก (ต่อ) 

ค้าถามวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) 

8) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดกเม่ือเจ้ามรดก
เสียชีวิต ได้แก่ บุคคลผู้มีสัญชาติไทย    
ผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง และผู้ที่มิได้อยู่ในประเทศไทย
แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

42 6 25 
(57.5) (8.2) (34.2) 

9) ยกเว้นการเสียภาษีการรับมรดกให้แก่
บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับมรดก ได้แก่ 
บุคคลผู้ได้รับมรดกท่ีเจ้ามรดกแสดง
เจตนาหรือเห็นได้ว่าประสงค์ให้ใช้มรดก
นั น เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา 
กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐและ
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการ
ศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน์โดยให้ก้าหนดเป็น
กฎกระทรวง 

50 6 17 

(68.5) (8.2) (23.3) 

10) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดก ต้องยื่นแบบ
ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก 

42 6 25 
(57.5) (8.2) (34.2) 

11) ภาษีการให้ระหว่างบุพการีกับ
ผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรสเป็น
จ้านวนเกิน 20 ล้านบาท เสียภาษีใน
อัตรา 5% 

42 6 25 
(57.5) (8.2) (34.2) 
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ตารางที ่5.3 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก (ต่อ) 

ค้าถามวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) 

12) ภาษีการให้ผู้ที่ไม่ใช่ทายาทเป็น
จ้านวนเกิน 10 ล้านบาท เสียภาษีใน
อัตรา 5% 

22 51 - 
(30.1) (69.9) - 

13) การให้ทรัพย์สินจากการอุปการะ 
หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี
หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นจ้านวนมากกว่า 10 ล้าน
บาท ตลอดปีภาษี เสียภาษีในอัตรา 5% 
ของส่วนที่เกิน   

27 46 - 

(37.0) (63.0) - 

หมายเหตุ.  จากการตอบค้าถามของกลุ่มตัวอย่าง 
               ค้าตอบที่ถูกต้องของทุกค้าถาม คือ ใช่ คิดเป็นข้อละ 1 คะแนน  
                
 ขณะท้าการส้ารวจยังคงเป็นเพียงร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก หรือก่อนที่จะมีการออก
ประกาศพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยภาษีการรับให้ ในราชกิจจานุเบกษา 

      จากตารางที่ 5.3 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก กลุ่มตัวอย่าง 
จ้านวน 73 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จากค้าถามแต่ละ
ข้อ ดังนี  1) ทราบว่าผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระที่ 3 เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน จ้านวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 2) ทราบว่าพ.ร.บ.ภาษีมรดกจัดเก็บเฉพาะส่วนที่มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ใน
อัตรา 5% ส้าหรับบุพการีและผู้สืบสันดาน จ้านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 พ.ร.บ.ภาษีมรดก
จัดเก็บเฉพาะส่วนที่มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 10% ส้าหรับผู้ที่ไม่ใช่บุพการีและผู้สืบสันดาน 
จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 3) ทราบว่าไม่ใช้บังคับแก่มรดกที่เจ้ามรดกเสียชีวิตก่อนวันที่ร่าง 
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 4) ทราบว่าภาษีการรับมรดก หาก
ผู้รับเป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หากรับเกิน 100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 5% ของส่วนที่เกิน จ้านวน 
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15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 5) ทราบว่าภาษีการรับมรดก หากผู้รับไม่ใช่ทายาท หากรับเกิน 100 ล้าน
บาท เสียภาษีในอัตรา 10% ของส่วนที่เกิน จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 6) ทราบว่าไม่บังคับ
ใช้แก่มรดกที่เจ้ามรดกเสียชีวิตก่อนวันร่างพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ จ้านวน 37 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
50.7 7) ทราบว่าไม่ใช้บังคับแก่มรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก จ้านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.5 8) ทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดกเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต ได้แก่ บุคคลผู้มีสัญชาติ
ไทยผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และผู้ที่มิได้อยู่
ในประเทศไทยแต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย จ้านวน 42 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
57.5 9) ทราบว่ายกเว้นการเสียภาษีการรับมรดกให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับมรดก ได้แก่ บุคคลผู้
ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่าประสงค์ให้ใช้มรดกนั น เพ่ือประโยชน์ในกิจการ
ศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสง ค์
เพ่ือกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์โดยให้ก้าหนดเป็นกฎกระทรวง  
จ้านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 10) ทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดก ต้องยื่นแบบภายใน 150 
วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 11) ทราบว่าภาษีการให้ระหว่าง
บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรสเป็นจ้านวนเกิน 20 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 5%  
จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 12) ทราบว่าภาษีการให้ผู้ที่ไม่ใช่ทายาท เป็นจ้านวนเกิน 10 ล้าน
บาท และเสียภาษีในอัตรา 5%  คิดเป็นร้อยละ 30.1 และ 13) การให้ทรัพย์สินจากการอุปการะหรือ
จากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนมธรรมเนียมประเพณีเป็นจ้านวนมากกว่า 10 
ล้านบาท ตลอดปีภาษี เสียภาษีในอัตรา 5% ของส่วนที่เกิน จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
            ทั งนี คะแนนในส่วนนี  ให้น ้าหนักข้อละ 1 คะแนน รวมเป็น 13 คะแนน  
 
ตารางที ่5.4  
 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องเสียและไม่เสียภาษีมรดก หรืออยู่ในฐานภาษี
มรดก 

ชนิดของทรัพย์สิน 
อยู่ในฐานภาษีมรดก ไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก ไม่ทราบ 

จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) 

เงินฝากกับสถาบันการเงิน 70 1 2 

(95.9) (1.4) (2.7) 
พันธบัตรรัฐบาล 70 1 2 

(95.9) (1.4) (2.7) 
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ตารางที ่5.4  
 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องเสียและไม่เสียภาษีมรดก หรืออยู่ในฐานภาษี
มรดก (ต่อ)  

ชนิดของทรัพย์สิน 
อยู่ในฐานภาษีมรดก ไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก ไม่ทราบ 

จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) จ้านวน (ร้อยละ) 
กองทุนรวม 67 1 5 
 (91.8) (1.4) (6.8) 
หุ้นกู้ 67 1 5 

 (91.8) (1.4) (6.8) 

หุ้น - 68 5 

- (93.2) (6.8) 

อสังหาริมทรัพย์ - 68 5 
- (93.2) (6.8) 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 40 28 5 

(54.8) (38.4) (6.8) 
ทองค้า 43 28 2 

 (58.9) (38.4) (2.7) 

เงินลงทุนในต่างประเทศใน
รูปแบบทรัสต์ 

22 
(30.1) 

5 
(6.8) 

46 
(63.0) 

    

หมายเหตุ. จากการตอบค้าถามของกลุ่มตัวอย่าง  
 
   จากตารางที่ 5.4 เป็นการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพ่ือทดสอบระดับความรู้
ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในส่วนของฐานภาษี การให้คะแนนตามส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความรู้
ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก โดยอยู่ในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของ
สินทรัพย์แต่ละประเภทว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในฐานภาษีมรดกหรือไม่ (บทท่ี 4, หน้า 27) 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่า ชนิดของทรัพย์สิน อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ เงิน
ฝากกับสถาบันการเงิน จ้านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 95.9 พันธบัตรรัฐบาล จ้านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.9 กองทุนรวม จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 หุ้นกู้ จ้านวน 67 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
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91.8 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 ทองค้า จ้านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.9 ไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ หุ้น จ้านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และ
อสังหาริมทรัพย์ จ้านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และไม่ทราบในเรื่อง เงินลงทุนในต่างประเทศใน
รูปแบบทรัสต์ จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0  

 
ตารางที ่5.5  
 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของระดับภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์สิน 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์สิน จ้านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีความรู้ความเข้าใจ (1-4 คะแนน) 6 8.2 

มีความรู้ความเข้าใจ (5-8 คะแนน) 67 91.8 
รวม 73 100.0 

หมายเหตุ. จากการศึกษาต่อเนื่องจากตารางที่ 5.4 ซึ่งคิดจาก 8 ประเภทสินทรัพย์ คิดเป็นคะแนน 
รวม 8 คะแนน 

 
 จากตารางที่ 5.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจชนิดของ
ทรัพย์สินทรัพย์สินที่ต้องเสียและไม่เสียภาษีมรดก หรืออยู่ในฐานภาษีมรดก จ้านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.8 5 และไม่มีความรู้ความเข้าใจ จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  

 สรุปได้ว่าในส่วนของการวัดระดับความรู้ความเข้าใจในส่วนของฐานสินทรัพย์ภาษีมรดก 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามแต่ละชนิดของสินทรัพย์ 

 ทั งนี  ผลที่ได้จากการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์สินในส่วนนี ถือเป็น 1 
คะแนน หากกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 0 คะแนน และหากกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจ เท่ากับ 1 คะแนน ซึ่งน้าไปรวมกับผลคะแนนจากตารางที่ 3 โดยจะได้ผลการวัดระดับ
ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดกต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 5.6 
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ตารางที ่5.6 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของระดับภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย (0.00 – 3.50) 18 24.7 

มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (3.51 – 7.00) 13 17.8 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  
(7.01 – 10.50) 

42 57.5 

มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (10.51 – 14.00) - - 
รวม 73 100.0 

หมายเหตุ. ผลรวมคะแนนจากตารางที่ 5.3 (13 คะแนน) และตารางท่ี 5.5 (1 คะแนน) 
 
 จากตารางที่ 5.6 ซึ่งเป็นผลรวมคะแนนจากตารางที่ 5.3 และตารางที่ 5.5 พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก อยู่ในระดับปานกลาง 
จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย (0.00 – 3.50) จ้านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (3.51 – 7.00) จ้านวน 13 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 17.8 และไม่มีผู้ใดมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับมาก (10.51 -
14.00)  
 5.1.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบเมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
      การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบเมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก โดยน้าเสนอ
ในรูปแบบการแจกแจงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลในตารางดังนี  
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ตารางที ่5.7 
  
แสดงค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการออมและการลงทุนในทรัพย์สินก่อนและหลังมีการประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก  

ชนิดของทรัพย์สิน 
สัดส่วนการออมและการลงทุน (ร้อยละ) 

(ก่อนมีการประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก) 

(หลังมีการประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก) 

การเปลี่ยนแปลง 
 

เงินฝากกับสถาบันการเงิน 24 19 - 5 
พันธบัตรรัฐบาล 9 10 1 

กองทุนรวม 10 7 -3 

หุ้นกู้ 4 2 -2 
หุ้น 2 3 1 

อสังหาริมทรัพย์ 37 31 -6 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 9 17 8 
ทองค้า 4 9 5 

อ่ืนๆ 1 2 1 
หมายเหตุ. จากการส้ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย 

 
 จากตารางที่ 5.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก่อนมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มี

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา เงินฝาก
กับสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 24 และมีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 1 และหลังมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา เงินฝากกับสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 19 
และมีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีผลการเปลี่ยนแปลงใน
การออม ลงทุน ที่เพ่ิมขึ น ได้แก่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพ่ิมขึ นร้อยละ 8 รองลงมา คือ ทองค้า 
เพ่ิมขึ นร้อยละ 5 และ พบว่า พันธบัตรรัฐบาล หุ้น และอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นเท่ากัน คือ 
ร้อยละ 1 ส่วนการออม การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลลดลง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ลดลงร้อยละ 6 
รองลงมา คือ เงินฝากกับสถาบันการเงิน ลดลงร้อยละ 5 และกองทุนรวม หุ้นกู้ ลดลงร้อยละ 3 และ 
ร้อยละ 2 ตามล้าดับ ซึ่งจากผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออม การลงทุน โดยในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการมองจากภาพรวมนั นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการออม การลงทุน ในสัดส่วนของ
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สินทรัพย์ซึ่งอยู่นอกฐานภาษี ได้แก่ ประกันชีวิต และทองค้า มากขึ น และลดสัดส่วนการออม การ
ลงทุน ในสินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษี ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ และเงินฝากกับสถาบันการเงิน เพ่ือเป็น
การเตรียมการป้องกันหรือลดผลกระทบจากการที่จะต้องเสียภาษีมรดก ตาม พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
อย่างไรก็ตาม ผลจากส่วนนี ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงสาเหตุจากปัจจัยที่ท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จงึจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาในส่วนต่อไป 
 
ตารางที ่5.8  
 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของการเตรียมความพร้อมหลังประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  

การเตรียมความพร้อมหลังประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จ้านวน (คน) ร้อยละ 

ออมและลงทุนเป็นชื่อของทายาท 16 21.9 

ทยอยโอนหุ้นให้แก่บุตร/ทายาท 14 19.2 
ทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร/ทายาท 19 26.0 

น้าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยจัดตั งกองทรัสต์ 14 19.2 

อ่ืนๆ 10 13.7 
รวม 73 100.0 

หมายเหตุ. จากการส้ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย 
 

   จากตารางที่ 5.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมหลังประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก ทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร/ทายาท จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0
รองลงมา ออมและลงทุนเป็นชื่อของทายาท จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ทยอยโอนหุ้นให้แก่
บุตร/ทายาท และน้าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยจัดตั งกองทรัสต์ จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.2 เท่ากัน และอ่ืนๆ จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 

 จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย มีความเห็นว่า การที่กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อม 
ทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร/ทายาท นั น สอดคล้องกับรูปแบบของการออม การลงทุนของ
กลุ่มตัวอย่างในตารางที่ 5.7 ซึ่งมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนที่มากที่สุดเป็นอันดับแรก 
ประกอบกับอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์นั นค่อนข้างชัดเจน
ที่สุด สามารถตรวจสอบได้ง่าย จึงท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมต่อการประกาศ     
พ.ร.บ.ภาษีมรดก เป็นล้าดับแรก ล้าดับต่อมากลุ่มตัวอย่างจะท้าการออมและลงทุนเป็นชื่อของทายาท 
ซึ่งการเตรียมความพร้อมในรูปแบบนี  ไม่ต้องกังวลในส่วนของการที่จะต้องเสียภาษีการให้และภาษี
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มรดก เนื่องจากไม่มีการถ่ายโอนผู้รับผลประโยชน์แต่อย่างใด อันดับต่อมาได้แก่  การทยอยโอนหุ้น
ให้แก่บุตร/ทายาท  
 5.1.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk 
Profile) 
      การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Profile) 
ได้แก่ ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ ระยะเวลาที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้เงินลงทุน รายได้จากเงิน
ลงทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประจ้า ทัศนคติเก่ียวกับการลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง           
การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุน และยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
โดยน้าเสนอในรูปแบบการแจกแจงจ้านวนความถี่ และร้อยละ ปรากฏผลในตารางดังนี  
 
ตารางที ่5.9 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) 

การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) จ้านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์   
ไม่มี 25 34.2 
น้อยกว่า 1 ปี 15 20.5 
1-5 ปี 27 37.0 
มากกว่า 5 ปี 6 8.2 

รวม 73 100.0 

ระยะเวลาที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้เงินลงทุน 
น้อยกว่า 1 ปี 
1 ถึง น้อยกว่า 3 ปี 
3-7 ปี 

    
        16 
        32 
          6 

 
 21.9 
 43.8 
   8.2 

มากกว่า 7 ปี         19 26.0 
         รวม         73 100.0 
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ตารางที ่5.9 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) (ต่อ) 

การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) จ้านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้จากเงินลงทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประจ้า   
ไม่มีความต้องการ 16 21.9 
ต้องการเพียงเล็กน้อย 24 32.9 
ต้องการบ้าง 31 42.5 
ต้องการมากที่สุด 2 2.7 

รวม 73 100.0 
ทัศนคติเก่ียวกับการลงทุน   
ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ นบ้าง 

16 21.9 

สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ นบ้าง 

30 41.1 

สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เพ่ือมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ น 

26 35.6 

อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจ้ากัดในการ
ลงทุน 

1 1.4 

รวม 73 100.0 
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง      
น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแส
รายได้ประจ้า และให้ความปลอดภัยในการลงทุน 
สูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่้าสุด 

16 21.9 

รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการ
ขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพ่ิมโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ นในระยะยาว  

37 50.7 
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ตารางที ่5.9 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) (ต่อ) 

การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพ่ือ
สร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะ
ยาว 

20 27.4 

รวม 73 100.0 
การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุน   
เงินต้นส้าหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนต่้ากว่าอัตราเงินเฟ้อ 

46 63.0 

รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพ่ือคงระดับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตรา เงิน
เฟ้อ 
เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับ
หนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ 

6 
 
 

21 

8.2 
 
 

28.8 

รวม 73 100.0 

ยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
ต่้ากว่า 10% 
10% ถึง น้อยกว่า 20% 
20% - 50% 

 
47 
25 
1 

 
64.4 
34.2 
1.4 

รวม 73 100.0 

หมายเหตุ. จากการท้าแบบส้ารวจ ตามมาตรฐานแบบสอบถามและการจัดระดับความเสี่ยงโดย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 

 จากตารางที่ 5.9 ข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) จ้านวน 
73 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ 1-5 ปี จ้านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.0 ระยะเวลาที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้เงินลงทุน 1 ถึง น้อยกว่า 3 ปี จ้านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 รายได้จากเงินลงทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประจ้า ต้องการบ้าง จ้านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.5 ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน คือ สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพ่ือมีโอกาส
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ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ นบ้าง จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
ผันผวนสูง รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพ่ือเพ่ิม
โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ นในระยะยาว จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 การลงทุนโดย
เน้นความปลอดภัยของเงินลงทุน เงินต้นส้าหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่้า
กว่าอัตราเงินเฟ้อ จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 และยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน
รวม จ้านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ทั งนี  จะได้ผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างนี 
ในภาพรวม ตามตารางที่ 5.10 
 
ตารางที ่5.10 
  
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ในภาพรวม จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ยอมรับความเสี่ยงได้ต่้า  
(ต่้ากว่า 15 คะแนน) 

18 
 

24.7 

ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่้า  
(15 - 21 คะแนน) 

31 42.4 

ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง 
(22 - 29 คะแนน) 

23 31.5 

ยอมรับความเสี่ยงได้สูง  
(30-36 คะแนน)  

1 1.4 

ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมาก  
(ตั งแต่ 37 คะแนน) 

- - 

รวม 73 100.0 

หมายเหตุ. จากการวิเคราะห์แบบส้ารวจ ตามมาตรฐานแบบสอบถามและการจัดระดับความเสี่ยงโดย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ต่อเนื่องจากตารางที่ 5.9 
 

 จากตารางที่ 5.10 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลการประเมินระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Profile) ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ปานกลางค่อนข้างต่้า มากที่สุด เป็นจ้านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมา ยอมรับ
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ความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ยอมรับความเสี่ยงได้ต่้า 
จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และยอมรบัความเสี่ยงได้สูงเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 โดย
ที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงมากเลย 

 โดยสรุปจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 73 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 51-60 ปี เป็นเพศชายถึงร้อยละ 78.1 สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด และการบัญชีเป็นส่วนใหญ่ รวมทั งประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมดนี มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ใน
ระดับปานกลาง มีระดับการยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางค่อนข้างต่้า และพบว่าสัดส่วนการ
ออม การลงทุน ในสินทรัพย์ฐานมรดก ได้แก่ เงินฝาก กองทุนรวม หุ้นกู้ และอสังหาริมรัพย์มีการ
เปลี่ยนแปลงในร้อยละที่ลดลง แต่พันธบัตร และหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงในร้อยละที่เพ่ิมขึ นเล็กน้อย 
ส่วนการออม การลงทุน ในสินทรัพย์ที่อยู่นอกฐานภาษี ได้แก่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ทองค้า 
และอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นทั งหมด แต่ในส่วนของร้อยละนี  ยังไม่สามารถสรุปหรืออธิบาย
ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออม การลงทุนได้ จึงต้องท้าการวิเคราะห์ผลการศึกษาจาก
ส่วนต่อไปเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปผลในล้าดับต่อไป 

 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
 งานวิจัยฉบับนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยอิสระต่างๆ ที่มีต่อการบริหาร

กลุ่มสินทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ในพฤติกรรมการออม/การลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก ทัศนคติความเสี่ยง และข้อมูลทางสังคม อาทิ อายุ เพศ สถานภาพ ระดับ
รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน สาขาที่จบการศึกษาสูงสุด และอาชีพ/ต้าแหน่งงานปัจจุบัน โดยใน
ส่วนแรกหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว ว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่และเป็นไปในทิศทางใด  
  
 5.2.1 สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรอิสระและการวิเคราะห์ตัวแปรเดียว 
(Univariate analysis)  

  หัวข้อนี เริ่มแรกจะกล่าวถึงสหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  AGE   หมายถึง อายุของกลุ่มตัวอย่าง (Continuous number) 
  DGEN  หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง (Dummy variable) 
  DS_S  หมายถึง สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (Dummy variable) 
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  DSAL  หมายถึง รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง  
      (Dummy variable) 
  DFIE  หมายถึง ระดับการศึกษาขั นสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง  
      (Dummy variable) 
  DJOB  หมายถึง อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง (Dummy variable) 
  DRKL_INH  หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก  
      (Degree of Knowledge in Inheritance taxes)  
  DPREPARE หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการประกาศ  
      พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
  DRISK หมายถึง ระดับทัศนคติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุน 
 
      โดยมีประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษา ดังนี  ตัวแปรอายุมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงกันข้ามกับตัวแปรระดับทัศนคติความเสี่ยง หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีอายุมากกว่าจะมี
ระดับทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า แสดงว่า ลูกค้าราย
ใหญ่ยิ่งอายุมากจะสามารถรับระดับความเสี่ยงในการลงทุนได้น้อยลง เนื่องจากคนที่อายุน้อย มักมี
ความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับยังมีโอกาสพลาดพลั งต่อการ
ขาดทุนจากการลงทุนซึ่งยังสามารถชดเชยจากการลงทุนในครั งต่อไปได้ หรือยังสามารถหารายได้มา
ชดเชยได้ ส่วนคนที่มีอายุมาก ท้างานหาเงินมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้ว วัตถุประสงค์ในการลงทุนของ
พวกเขามักจะเป็นไปเพ่ือมีสินทรัพย์ไว้ใช้ในยามเกษียณอายุจากการท้างาน ท้าให้ต้องระมัดระวังใน
การลงทุนเป็นพิเศษ ส่งผลต่อระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่้ากว่าคนที่อายุน้อยกว่า ท้าให้คนที่อายุ
มากจึงลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่้า และตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับตัวแปรระดับการศึกษาขั นสูงสุด นั่นคือ ยิ่งลูกค้ารายใหญ่มีระดับการศึกษาที่สูงก็จะยิ่งมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงเช่นกัน นั่นคือ คนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะสามารถน้าความรู้จาก
การศึกษาไปก่อให้เกิดรายได้ที่มากกว่าคนที่จบการศึกษาต่้ากว่านั่นเอง  



 

  

ตารางที ่5.11  
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยแต่ละตัว 

ตัวแปร AGE DGEN DS_S DSAL DEDU DFIE DJOB_P DRKL_INH DPREPARED RISK 
AGE 1.000          

DGEN -0.106 1.000         
DS_S 0.442** 0.159 1.000        

DSAL 0.343 0.240 0.126 1.000       

DEDU 0.083 0.438** 0.140 0.752** 1.000      
DFIE 0.249 -0.062 0.464 -0.143 -0.199 1.000     

DJOB 0.101 -0.046 0.020 0.111 -0.010 -0.43 1.00    

DRKL_INH -0.291 0.348 0.220 0.716** -0.707 -0.1685 0.0615 1.000   
DPREPARED 0.0477 -0.088 -0.101 0.062 0.011 -0.312 0.345 0.200 1.000  

RISK -0.243** 0.052 0.102 0.0646 0.240 -0.143 0.182 0.131 -0.152 1.000 

หมายเหตุ. จากการค้านวณของผู้วิจัย 
             ** มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99   
             * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
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    ตารางข้างล่างได้แสดงการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มหรือมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ในแต่ละชนิดด้วย T-Statistic และ F-Statistic 
ตามการแบ่งกลุ่มของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหากมีการแบ่งกลุ่มตัวแปรอิสระเป็น 2 กลุ่มจะใช้      
T- Test และหากมีการแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่ม จะใช้ F-Test ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระแต่
ละตัว เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มๆ จะมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์แต่ละชนิดอย่างไรบ้าง      ซึ่ง
รายละเอียดตัวแปรอิสระทั งหมด 10 ตัว สามารถพิจารณาดังต่อไปนี   
 

 



 

  

ตารางที ่5.12  
 
การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis)  

ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม จ้านวน 
(คน) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

AGE น้อยกว่า 40 ปี 4 0.025 0.085 0.096 0.058 0.096 0.100 0.058 0.118 0.250 
 41-50 ปี 22 0.142 0.075 0.071 0.000 0.000 0.240 0.093 0.055 0.021 

 51-60 ปี 74 0.140 0.092 0.072 0.060 0.044 0.236 0.080 0.087 0.037 

 60 ปีขึ นไป 46 0.164 0.079 0.060 0.051 0.035 0.259 0.072 0.055 0.075 
 (F-TEST)  1.936 9.375** 4.284** 4.231** 6.566** 11.309** 1.797 2.357 4.671** 

DGEN ชาย 114 0.142 0.091 0.075 0.058 0.042 0.223 0.084 0.076 0.056 
 หญิง 32 0.138 0.052 0.055 0.025 0.039 0.256 0.056 0.066 0.090 

 (T-TEST)  4.104** 7.381** -0.455 4.292** 2.409* -7.084** 2.687** 3.067** -0.757 

DS_S โสด 12 0.131 0.102 0.000 0.000 0.000 0.164 0.123 0.043 0.144 
 สมรส 134 0.150 0.092 0.070 0.056 0.043 0.275 0.076 0.078 0.052 

 (T-TEST)  0.756 0.418 -14.475** -6.714** -7.095** 0.261 -0.113 -0.864 0.754 
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ตารางที ่5.12  
 
การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม จ้านวน 
(คน) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

DSAL 100,000 บาท - 399,999 บาท 44 0.097 0.069 0.063 0.049 0.054 0.138 0.083 0.083 0.088 
 400,000บาท - 699,999 บาท 40 0.185 0.068 0.088 0.072 0.023 0.231 0.083 0.048 0.008 

 700,000 บาท - 999,999 บาท 40 0.130 0.067 0.042 0.022 0.022 0.235 0.051 0.094 0.081 

 ตั งแต่ 1,000,000 บาท 22 0.113 0.083 0.070 0.029 0.029 0.119 0.078 0.026 0.011 
 (F-TEST)  9.210** 36.231** 6.439** 10.914** 18.966 44.204** 8.211** 5.500** 1.061** 

DEDU ต่้ากว่าปริญญาตรี 30 0.089 .074 .039 .036 .043 .107 .072 .073 .093 
 ปริญญาตรี / เทียบเท่า 34 0.148 0.091 0.065 0.078 0.031 0.210 0.107 0.073 0.052 

 ปริญญาโท 80 0.136 0.064 0.076 0.022 0.029 0.225 0.069 0.075 0.058 

 สูงกว่าปริญญาโท 2 0.141 0.071 0.000 0.000 0.000 0.071 0.106 0.035 0.000 
 (F-TEST)  5.050** 0.579** 0.792** 4.357** 2.547** 7.378** 0.447 0.514** 0.264 
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ตารางที ่5.12  
 
การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม จ้านวน 
(คน) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

DFIE วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

10 0.106 0.088 0.032 0.000 0.000 0.159 0.122 0.037 0.016 

 เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/
การเงิน/การตลาด/บัญชี 

120 0.125 0.093 0.072 0.043 0.044 0.266 0.074 0.078 0.071 

 อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/
มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์/
รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

14 0.127 0.091 0.060 0.096 0.018 0.036 0.085 0.018 0.013 

 อ่ืนๆ 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 (F-TEST)  22.160** 1.479 0.224** 11.482** 4.539** 9.231** 2.034 5.934** 9.197 

DJOB พนักงานบริษัทเอกชน 14 0.155 0.075 0.063 0.096 0.041 0.036 0.077 0.070 0.000 

 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 22 0.126 0.091 0.070 0.043 0.041 0.248 0.075 0.072 0.065 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.107 0.050 0.085 0.000 0.000 0.216 0.117 0.116 0.095 

 (F-TEST)  25.580** 9.631** 1.479 17.242** 9.163** 22.568** 2.973 2.709** 0.627 
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ตารางที ่5.12  
 
การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม จ้านวน 
(คน) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

DRKL_INH ไม่มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษี
มรดกเลย 

36 0.155 0.082 0.068 0.068 0.050 0.182 0.099 0.094 0.080 

 มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก ในระดับน้อย 

26 0.144 0.086 0.050 0.055 0.046 0.215 0.073 0.051 0.015 

 มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก ในระดับปานกลาง 

84 0.143 0.069 0.076 0.281 0.018 0.230 0.072 0.074 0.038 

 มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก ในระดับมาก 

0 0.109 0.116 0.060 0.422 0.042 0.300 0.063 0.052 0.157 

 (F-TEST)  3.48** 19.11* 3.27* 16.07** 19.22** 23.59** 0.840 0.700 1.72 

DPREPARED ออมและลงทุนเป็นชื่อของทายาท 32 0.200 0.076 0.075 0.080 0.042 0.274 0.077 0.100 0.090 
 ทยอยโอนหุ้นให้แก่บุตร/ทายาท 28 0.113 0.099 0.066 0.051 0.050 0.199 0.079 0.091 0.096 

 ทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่
บุตร/ทายาท 

38 0.130 0.081 0.069 0.000 0.000 0.289 0.079 0.066 0.050 

 น้าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดย 28 0.134 0.051 0.083 0.000 0.000 0.145 0.073 0.037 0.000 
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ตารางที ่5.12  
 
การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม จ้านวน 
(คน) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

 น้าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดย
จัดตั งกองทรัสต์ 

28 0.134 0.051 0.083 0.000 0.000 0.145 0.073 0.037 0.000 

 อ่ืนๆ 20 0.087 0.080 0.051 0.046 0.049 0.153 0.093 0.052 0.015 
 (F-TEST)  14.565** 1.650 13.126** 13.126** 18.631** 13.356** 1.277 2.295** 0.662 

DRISK ยอมรับความเสี่ยงได้ต่้า 36 0.109 0.067 0.064 0.045 0.042 0.167 0.072 0.036 0.018 

 ยอมรับความเสี่ยงได้ ปานกลาง
ค่อนข้างต่้า 

62 0.161 0.088 0.079 0.067 0.044 0.171 0.087 0.063 0.064 

 ยอมรับความเสี่ยงได้ ปานกลาง
ค่อนข้างสูง 

48 0.126 0.090 0.052 0.020 0.032 0.317 0.064 0.105 0.084 

 (F-TEST)  11.303** 16.020** 0.996** 11.134** 9.537** 27.581** 8.040** 2.097** 0.708 
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ตารางที ่5.12  
 
การวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม จ้านวน 
(คน) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

D
DM 

ก่อนสถานการณ์ การใช้ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก 

73 0.158 0.107 0.073 0.064 0.040 0.296 0.054 0.045 0.059 

 หลังสถานการณ์ การใช้ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก 

73 0.136 0.075 0.067 0.041 0.044 0.233 0.078 0.092 0.070 

 (T-TEST)  1.713 -0.669 2.366** 0.014** -0.294** 1.414 -7.909** -3.949** -1.091 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 
 

64 



65 

 จากตาราง Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 และ Y9 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนที่
ลูกค้ารายใหญ่เลือกฝากเงินกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ 
ประกันชีวิต ทองค้า และอ่ืนๆ ตามล้าดับ สามารถอธิบายผลของตารางได้ ดังนี  
 1.1 อายุ 
  ตัวแปรอายุได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อายุน้อยกว่า 40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ  
51-60 ปี และ อายุ 60 ปีขึ นไป ค่า F-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
ส้าหรับทรัพย์สิน 9 ประเภท ยกเว้น เงินฝากกับสถาบันการเงิน ประกันชีวิต และทองค้า หมายความ
ว่า อายุที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษี
มรดกทั ง 6 ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และ
อ่ืนๆ แต่อายุ ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับฝากเงินกับสถาบันการเงิน ประกันชีวิต และ
ทองค้า                    
 1.2 เพศ 
  ตัวแปรเพศได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง ค่า T-test ที่ได้มี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 9 ประเภท ยกเว้น 
กองทุนรวม และอ่ืนๆ หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่
อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 7 ประเภท ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เงินฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล 
หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต ทองค้า แต่เพศไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับ
กองทุนรวม และอ่ืนๆ  
 1.3 สถานภาพ 
  ตัวแปรสถานภาพได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สถานภาพโสด และสถานภาพ
สมรส ค่า T-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 3 ประเภท
ได้แก่ กองทุนรวม หุ้นกู้ และหุ้น ยกเว้น ฝากเงินกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ 
ประกันชีวิต ทองค้า และอ่ืนๆ เป็นต้น หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน  มีผลต่อสัดส่วนการ
ออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 3 ประเภท ที่แตกต่างกัน แต่สถานภาพ ไม่มีผลต่อ
สัดส่วนการออม/การลงทุนกับฝากเงินกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ ประกัน
ชีวิต ทองค้า และอ่ืนๆ  
 1.4 รายได้ต่อเดือน 
  ตัวแปรสถานภาพได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 100,000 บาท - 399,999 บาท 
400,000 บาท - 699,999 บาท 700,000 บาท - 999,999 บาท ตั งแต่ 1,000,000 บาท ค่า F-test ที่
ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 9 ประเภท หมายความว่า 
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รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 9 
ประเภท ที่แตกต่างกัน  
 1.5 ระดับการศึกษา 
  ตัวแปรระดับการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ต่้ากว่าปริญญาตรี ปริญญา
ตรี/เทียบเท่า ปริญญาโท และ สูงกว่าปริญญาโท ค่า F-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 7 ประเภท ยกเว้น ประกันชีวิต และอ่ืนๆ หมายความว่า ระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 7 
ประเภท ที่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับประกันชีวิต และ
อ่ืนๆ 
 1.6 สาขาที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด 
  ตัวแปรสาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุดได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การเงิน/การตลาด/บัญชี  
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ และอ่ืนๆ ค่า F-test 
ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 7 ประเภท ยกเว้น พันธบัตร
รัฐบาล และอ่ืนๆ หมายความว่า สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด แตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/
การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 7 ประเภท ที่แตกต่างกัน แต่สาขาที่จบการศึกษาขั น
สูงสุด ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล และอ่ืนๆ 
 1.7 อาชีพ 
  ตัวแปรอาชีพได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่า F-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 7 ประเภท ยกเว้น กองทุนรวม และอ่ืนๆ หมายความว่า อาชีพ 
แตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 7 ประเภท ที่
แตกต่างกัน แต่อาชีพ ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับกองทุนรวม และอ่ืนๆ 
 1.8 ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
  ตัวแปรความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดกได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับน้อย มีความรู้
ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับ
มาก ค่า F-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คือ พันธบัตร และ กองทุน
รวม ค่า F-test ทีม่ีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ ฝากเงนิกับสถาบันการเงิน 
หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก แตกต่างกัน มีผลต่อ
สัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทุกประเภทที่แตกต่างกัน แต่ความรู้ความ
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เข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุน ในประกันชีวิต ทองค้า และอ่ืนๆ ซึ่งอยู่
นอกฐานภาษีมรดก เป็นไปได้ว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก ที่แตกต่าง
กันมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนในสินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน หุ้นกู้ 
หุ้น อสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออาจเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้ลดลง ในขณะที่การ
ลงทุนในประกันชีวิต ทองค้า และอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกฐานภาษีมรดกอยู่แล้ว โดยการลงทุนในส่วนนี ลูกค้า
รายใหญ่อาจไม่ได้ค้านึงถึงประเด็นของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก เป็นหลัก ซึ่งเขาอาจมองเป็นทางเลือกในการ
ลงทุนนอกฐานภาษีมรดก ขณะเดียวกันพวกเขาอาจมีวิธีจัดการกับสินทรัพย์ในฐานภาษีมรดกด้วยวิธี
อ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน จึงท้าให้ระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดกที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ลงทุนในประกันชีวิต ทองค้า และอ่ืนๆ  
 1.9 ระดับทัศนคติความเสี่ยง  
  ตัวแปรระดับทัศนคติความเสี่ยงได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยงได้
ต่้า ยอมรับความเสี่ยงได้ ปานกลางค่อนข้างต่้า และยอมรับความเสี่ยงได้ ปานกลางค่อนข้างสูง ค่า F-
test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 8 ประเภท ยกเว้น 
อ่ืนๆ หมายความทัศนคติความเสี่ยงแตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ใน
ฐานภาษีมรดก และทรัพย์สินที่ไม่ได้อยู่ในฐานภาษีมรดก ทั ง 8 ประเภท ที่แตกต่างกัน แต่ทัศนคติ
ความเสี่ยงไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับอ่ืนๆ 
 1.10 สถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  
  ตัวแปรสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ก่อนสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก และหลังสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
ค่า T-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 5 ประเภท ได้แก่ 
กองทุนรวม หุ้นกู้ หุ้น ประกันชีวิต และทองค้า แต่สถานการณ์ การใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ไม่มีผลต่อ
สัดส่วนการออม/การลงทุนในฝากเงินกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ และอ่ืนๆ 
สามารถตีความได้ว่า เมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ลูกค้ารายใหญ่จะลดสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนรวม หุ้นกู้ และเพ่ิมการลงทุนในหุ้นเล็กน้อยเท่านั น แต่เพ่ิมการออม การลงทุนในประกันชีวิต 
และทองค้า จากร้อยละ 5.4, 4.5 เป็นร้อยละ 7.8, 9.2 ตามล้าดับ เนื่องจากสถานการณ์การประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก ท้าให้ลูกค้ารายใหญ่ค้านึงในเรื่องของฐานภาษีของประเภทสินทรัพย์ที่จะท้าการ
ลงทุนในสถานการณ์ของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ท้าให้เลือกที่จะออม หรือลงทุนในรูปแบบ
สินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษีมรดกอย่างกองทุนรวม หุ้นกู้ ลดลง และเพ่ิมการลงทุนในสินทรัพย์นอกฐาน
ภาษีมรดกอย่างประกันชีวิตและทองค้ามากขึ น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้น้อยลง ส่วนผลจากการ
เพ่ิมการลงทุนในหุ้นที่เพ่ิมขึ นนั น อาจเกิดจากปัจจัยทางการลงทุนอย่างอ่ืนที่ส่งผลมากกว่าปัจจัย
สถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก หรือลูกค้ารายใหญ่มีวิธีการรองรับต่อการลงทุนในหุ้นไว้
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แล้ว จึงไม่กระทบต่อการตัดสินใจลงทุนที่เพ่ิมขึ น แทนที่จะลดลงเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในฐาน
ของภาษีมรดก   

อย่างไรก็ดี ตัวเลขผลลัพธ์จากค่า T-test นี อาจยังไม่สามารถสรุปผลได้อย่างมีนัยส้าคัญ
และมีน ้าหนักเพียงพอ เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแบบตัวแปรเดียว ยังไม่ได้ท้าการ
ค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ร่วมกันทั งแบบจ้าลอง ดังนั นจึงจ้าเป็นที่จะต้องท้าการศึกษาด้วยกระบวนการที่
สามารถใช้ยืนยันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในเชิงปริมาณได้ คือ  การวิเคราะห์ตามแบบจ้าลอง 
Proportional logit model ในล้าดับถัดไป โดยมีจุดมุ่งหมายของการประมาณการด้วยเทคนิคดัง
กล่าวคือ การเข้าใจถึงการตัดสินใจของลูกค้ารายใหญ่ในลักษณะภาพรวมระหว่างกลุ่มข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างภายใต้ 2 บริบทของสถานการณ ์
 5.2.2 แบบจ าลอง Proportional logit model     
  เทคนิคทางเศรษฐมิติที่สามารถประมาณค่าความสัมพันธ์ตามแบบจ้าลอง 
Proportional logit model ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องมากที่สุดกับเป้าหมายของงานวิจัยนี    
ซึ่งมีการแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ ก่อนการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก และหลังการ
ประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก โดยใช้เทคนิค Seemingly unrelated regression model (SUR) โดย
ผลการศึกษาสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี  
       5.2.2.1 ก า ร วิ เ ค ร าะห์ ด้ วย  Seemingly unrelated regression model 
(SUR) 
   การวิเคราะห์แบบจ้าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR 
สามารถประมาณค่าแบบจ้าลอง Proportional logit model พร้อมๆ กันได้หลายสมการ 
นอกจากนั นข้อมูลยังมีการจัดเรียงแบบ Pooled data หรือ Panel data ด้วย จุดมุ่งหมายของการ
ประมาณการด้วยเทคนิคนี คือ การเข้าใจถึงการตัดสินใจของลูกค้ารายใหญ่ในลักษณะภาพรวมระหว่าง
กลุ่มข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างภายใต้บริบทก่อนสถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก หรือกลุ่มตัว
แปรหุ่น “D”  มีค่าเท่ากับ 0 และกลุ่มข้อมูลภายใต้บริบทหลังสถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษี
มรดกหรือกลุ่มตัวแปรหุ่น “D” มีค่าเท่ากับ 1 หนังสือคู่มือโปรแกรม Stata 10 (2007) อธิบายว่า
เทคนิค SUR เป็นชุดของระบบสมการ Linear ที่ประมาณค่าผ่าน Iterative feasible generalized 
least squares (Iterative FGLS) หรือเหมือนกับการประมาณค่าแบบ Maximum likehood 
estimation และ Error term  มีลักษณะ Multivariate normal disturbances แบบจ้าลองของ 
SUR ในการศึกษานี สามารถแสดงได้ด้วยระบบสมการ ดังต่อไปนี  
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Yi1 = f1(xi , β) + u1 

Yi2 = f2(xi , β) + u2 

Yi3 = f3(xi , β) + u3 
:=: 

Yi9 = f9(xi , β) + u9                                                   
 



 

  

ตารางที ่5.13  
 
การวิเคราะห์แบบจ าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR  

ค่าสัมประสิทธิ์ของชนิดของทรัพย์สิน 
ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

AGE - 0.538* -0.958 -0.137 -0.002 0.014 -0.021 -0.047 -0.111 -0.046 
DGEN ชาย          

 หญิง 0.889 0.943 2.450 -0.534 -0.189 4.368 -0.176 -6.924** -0.087 

DS_S โสด          
 สมรส -9.423 0.076 15.313** 4.559* 3.377* -6.812 9.562** 8.18* -11.218 

DSAL 100,000 บาท - 399,999 บาท          

 400,000บาท - 699,999บาท 8.804 -8.103* -5.785* -2.330 -5.063** 12.105 1.815 -3.749 1.874 
 700,000 บาท - 999,999 บาท 15.998* -1.807 -9.919** -1.602 -3.956* 5.631 -6.770 -10.111* 6.583 

 ตั งแต่ 1,000,000 บาท 15.591* -1.851 -15.791** -2.115 -3.154 15.064 -7.434 -5.871 3.620 
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ตารางที ่5.13  
 
การวิเคราะห์แบบจ าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR (ต่อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของชนิดของทรัพย์สิน 
ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

DEDU ต่้ากว่าปริญญาตรี          
 ปริญญาตรี / เทียบเท่า -6.672 -0.216 6.463 -0.583 -0.733 5.650 6.012 3.650 -11.316 

 ปริญญาโท -7.653 -3.833 6.985* -7.040** -4.527* 13.650 3.679 3.121 -6.506 

 สูงกว่าปริญญาโท 8.923 -15.273* -10.410* -7.086 -4.914 23.105 4.247 11.292 -9.513 
DFIE วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/

เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
         

 เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/
การเงิน/การตลาด/บัญชี 

-8.929 5.525 4.076 1.584 -0.0712 -6.699 -3.120 -2.547 5.305 

 อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/
มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์/
รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

-5.633 5.996 2.472 -0.729 -4.202* 5.077 -6.238 -12.445* 6.838 

 อ่ืนๆ -26.578** 0.860 3.717 -6.566* -7.498** 31.869** -12.735 5.950 4.184 
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ตารางที ่5.13  
 
การวิเคราะห์แบบจ าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR (ต่อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของชนิดของทรัพย์สิน 
ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

DJOB พนักงานบริษัทเอกชน          
 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ -29.800** 0.665 9.838** -6.440** -6.131** 40.015** -0.097 -2.707 -5.568 

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ -0.204 12.551 -1.187 -14.136** -13.740** 1.368 -6.121 -13.22* 8.115 

RKL_INH ไม่มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.
ภาษีมรดกเลย 

         

 มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.
ภาษีมรดก ในระดับน้อย 

4.178 -2.431 -2.256 1.177 0.639 1.786 0.512 -0.291 -0.348 
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ตารางที ่5.13  
 
การวิเคราะห์แบบจ าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR (ต่อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของชนิดของทรัพย์สิน 
ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

 มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.
ภาษีมรดก ในระดับปานกลาง 

-1.178 -3.430 -1.411 0.359 -0.184 2.307 2.556 3.119 0.915 

 มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.
ภาษีมรดก ในระดับมาก 

-8.881 3.253 1.412 2.845 1.716 -12.298 2.355 2.893 6.370 

DPREPARED ออมและลงทุนเป็นชื่อของ
ทายาท 

         

 ทยอยโอนหุ้นให้แก่บุตร/ทายาท 0.0236 -0.036 0.438 -0.231 -0.197 0.539 0.665 2.078 -1.439 

 ทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่
บุตร/ทายาท 

-0.089 1.053 1.221 0.146 0.063 -4.444 -0.957 0.965 2.057 

 จัดตั งกองทรัสต์ในต่างประเทศ -0.942 -1.758 3.110 -1.376 -1.263 10.027 -0.346 1.101 -3.289 
 อ่ืนๆ 0.045 -0.665 -1.429 -0.465 -1.165 -0.558 -0.223 5.229 -0.853 
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ตารางที ่5.13  
 
การวิเคราะห์แบบจ าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR (ต่อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของชนิดของทรัพย์สิน 
ตัวแปรอิสระ การแบ่งกลุ่ม Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

DRISK ยอมรับความเสี่ยงได้ต่้า          
 ยอมรับความเสี่ยงได้ ปานกลาง
ค่อนข้างต่้า 

-6.713 -7.358** 4.274 -0.556 1.131 -4.351 -2.797 -0.453 0.647 

 ยอมรับความเสี่ยงได้ ปานกลาง
ค่อนข้างสูง 

-15.208 -6.796 -4.364 -1.071 0.441 30.095** -5.488 5.177 -1.736 

DM ก่อนสถานการณ์ การใช้ พ.ร.บ.
ภาษีมรดก 

         

 หลังสถานการณ์ การใช้ พ.ร.บ.
ภาษีมรดก 

-4.178** 1.027 -2.740** -1.781 0.205 -6.233** 8.767** 4.726** 1.164 

CONS  39.493 14.487 -7.569 10.913 10.441 -10.124 6.012 7.876 15.721 
หมายเหตุ. จากการค้านวณของผู้วิจัย 

   ** มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99  
   *  มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

74 



75 

 จากตารางที่ 5.13 สามารถอธิบายผลของแต่ละรูปแบบการออม การลงทุน ดังต่อไปนี   
 
 ฝากเงินกับสถาบันการเงิน  
 จากตาราง พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ได้แก่ อายุ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยตัวแปรอายุมีค่าสัมประสิทธิ์เป็น 0.538 หมายความว่า
ยิ่งลูกค้ารายใหญ่มีอายุมากขึ นเท่าไร จะยิ่งมีการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากขึ นเท่านั น เนื่องจาก
ลูกค้ารายใหญ่ที่มีอายุมากจะมีระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงค่อนข้างต่้า ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่าง
ของลูกค้ารายใหญ่ในการศึกษาครั งนี  ส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างสูง และจากตารางที่ 5.13 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่อนข้างต่้า สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบตัว
แปรเดียวจะพบว่าทัศนคติความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่้า     
มีค่าเฉลี่ยการออม การลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่สูงกว่ากลุ่มที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
ค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่า ยิ่งลูกค้ารายใหญ่มีอายุมากจะสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับที่
ต่้ากว่าหรือกลัวความเสี่ยงมากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า ประกอบกับพวกเขามีความเคยชิน
กับการออม การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับต่้าอย่างเช่น เงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งมี
ความปลอดภัยสูง  
 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญต่อการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ล้าดับต่อมา คือ ระดับ
รายได้เฉลี่ย โดยช่วงของระดับรายได้ที่มีนัยส้าคัญคือ ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั งแต่ 700,000 – 
999,999 บาท และตั งแต่ 1,000,000 ขึ นไป มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น 15.998 และ 15.591 ตามล้าดับ 
หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั งแต่ 700,000 – 999,999 บาท และตั งแต่ 
1,000,000 ขึ นไป จะมีการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากขึ นกว่าเมื่อเทียบกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับ
รายได้ตั งแต่ 100,000 – 399,999 บาท  สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนสูง พวกเขาจะสามารถจัดสรรการออม การลงทุนได้อย่างหลากหลาย ด้วยระดับรายได้ที่
มากกว่าและด้วยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีอายุมาก ท้า
ให้การจัดการกับกลุ่มสินทรัพย์เป็นไปในลักษณะค่อนข้างเน้นความปลอดภัยสูง  
 ในล้าดับต่อมาตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ 
สาขาที่จบการศึกษา อาชีพ และสถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก โดยสาขาที่จบการศึกษา 
พบว่าสาขาอ่ืนๆ เป็นตัวแปรที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -26.578 นั่นหมายความว่า 
ลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาในสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่ 2 จบจากเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน 
การตลาด บัญชี กลุ่มที่จบจากสาขาอ่ืนๆ นี จะมีการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่น้อยกว่า อีกสองกลุ่ม 
อย่างไรก็ตามไม่สามารถอภิปรายและสรุปผลการศึกษาในประเด็นของสาขาที่จบการศึกษาใน
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การศึกษาครั งนี ได้อย่างชัดเจน เนื่องด้วยข้อจ้ากัดในจ้านวนข้อมูล โดยลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษา
ในสาขาอ่ืนๆ ในกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั งนี มีเพียงหนึ่งรายเท่านั น ซึ่งมีการลงทุนในสัดส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นทองค้า แสดงให้เห็นว่าลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาจาก
สาขาอ่ืนๆ เป็นผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงในส่วนของสภาพ
คล่องในการที่ต้องถือครองทรัพย์สินที่ตนลงทุนได้เป็นระยะเวลานาน หากยังไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ตามท่ีต้องการ 
 ส่วนตัวแปรอาชีพ พบว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ 
จะมีการออม การลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ลดลงกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ -29.80 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มลูกค้ารายใหญ่กลุ่มนี สามารถรับความเสี่ยงใน
การลงทุนได้สูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้ประจ้าซึ่งต้องค้านึงถึงความปลอดภัยจากการลงทุนค่อนข้างสูง หาก
ลูกค้ารายใหญ่มีระดับทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงได้สูง ก็จะเลือกการจัดสินทรัพย์ไปในรูปแบบ
การออม การลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงินซึ่ง
ถือเป็นประเภทการออม การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่้า ท้าให้สัดส่วนของการฝากเงินกับสถาบันการเงิน
ลดลง โดยสามารถอธิบายได้จากทฤษฎีกระบวนการเลือกลงทุนของ Ben-Akiva and Lehman 
(1985) ลูกค้ารายใหญ่จะเลือกการออม การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่พวกเขายอมรับระดับความเสี่ยง
ได้ และให้ผลตอบแทนที่ท้าให้พวกเขาได้อรรถประโยชน์สูงสุด  
 นอกจากนี  มีอีกหนึ่งตัวแปรที่ส้าคัญที่สุดคือ ตัวแปรหุ่น D หรือ สถานการณ์การ
ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ซึ่งมีนัยส้าคัญโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -4.178 โดยมีทิศทางใน
ทางตรงข้าม นั่นคือ เมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะท้าให้สัดส่วนการออม การลงทุน ในเงิน
ฝากสถาบันการเงินลดลง โดยเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาครั งนี  ซึ่งเงินฝากสถาบันการเงินเป็น
สินทรัพย์ในฐานภาษี และสอดคล้องกับตารางที่ 5.7 ซึ่งแสดงค่าร้อยละของสัดส่วนการออมและการ
ลงทุนในตอนต้นของการศึกษา 
 
 พันธบัตรรัฐบาล  
 ตัวแปรอิสระท่ีมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษา และตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ 
ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่วงตั งแต่ 
400,000 – 699,000 บาท เป็นช่วงรายได้เฉลี่ยที่มีนัยส้าคัญทางสถิติต่อการลงทุนในพันธบัตร มีค่า
สัมประสิทธิ์ -8.103 หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั งแต่ 400,000 – 
699,000 บาท จะมีการลดการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงร้อยละ 8.103 เมื่อเทียบกับช่วง
รายได้ 100,000 – 399,999 บาท โดยการที่มีรายได้มากขึ นท้าให้ลูกค้ารายใหญ่สามารถกระจายการ
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ลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงสูงขึ นได้ ตามทฤษฎีกระบวนการเลือกลงทุนของ Ben-
Akiva and Lehman (1985) ลูกค้ารายใหญ่จะเลือกการออม การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่พวกเขา
ยอมรับระดับความเสี่ยงได้ และให้ผลตอบแทนที่ท้าให้พวกเขาได้อรรถประโยชน์สูงสุด  
 ระดับการศึกษา ซึ่งช่วงของระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาโท จะมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -15.273 หมายความว่า หากระดับการศึกษาของลูกค้ารายใหญ่สูงกว่า
ปริญญาโท จะท้าให้การจัดสรรการออม การลงทุนในทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาลลดลงเมื่อ
เทียบกับลูกค้ารายใหญ่ที่จบระดับการศึกษาที่ต่้าปริญญาตรี โดยหากระดับการศึกษาของลูกค้าราย
ใหญ่เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 หรือมีระดับการศึกษาที่มากขึ น มีผลท้าให้การจัดสรรการออม การ
ลงทุนในทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาลลดลงจากเดิมร้อยละ 15.237 เนื่องจากระดับการศึกษา
สามารถสะท้อนต้นทุนของข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Information cost) มีนัยส้าคัญต่อการก้าวข้าม
ผ่านก้าแพงของความรู้เพ่ือไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งการที่ลูกค้ารายใหญ่มีระดับการศึกษาที่สูง
กว่า จะท้าให้เขากระจายการออม การลงทุนไปยังทรัพย์สินอื่นๆ จึงท้าให้การลงทุนในพันธบัตรลดลง  
 ส่วนระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -7.358 หมายความว่า 
หากระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถยอมรับระดับ
ความเสี่ยงได้เพ่ิมขึ น ท้าให้การจัดสรรการออม การลงทุนในทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามคือ ลดลง โดยที่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี
ระดับทัศนคติการยอมความเสี่ยงค่อนข้างต่้า หรือเป็นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ท้าให้พวกเขาเลือกที่
จะออม หรือลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่้า ซึ่งพันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ที่มี ระดับ
ความเสี่ยงในการลงทุนใกล้เคียงกับการฝากเงินกับสถาบันการเงิน แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดย
หากระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจากการมีระดับการยอมรับ
ความเสี่ยงได้ต่้า เป็นสามารถยอมรับระดับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่้า นั่นคือ สามารถ
รับความเสี่ยงได้สูงขึ น มีผลท้าให้การจัดสรรการออม การลงทุนในทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล
ลดลงจากเดิมร้อยละ 7.358  
 
 กองทุนรวม  
 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 ได้แก่ 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และตัวแปรหุ่น D หรือข้อมูลที่สะท้อน
ผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ โดยที่ตัวแปรสถานภาพสมรส มีสัมประสิทธิ์ 15.313 นั่นคือ ลูกค้า
รายใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสจะมีการออม การลงทุน ในกองทุนรวมมากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่
สถานภาพโสดร้อยละ 15.313 เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีระดับ
หนึ่ง และเมื่อเทียบระดับความเสี่ยงกับการลงทุนรูปแบบอ่ืนๆ ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยลูกค้า
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รายใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสจะสามารถรับระดับความเสี่ยงในการลงทุนได้ในระดับปานกลางเช่นกัน 
ในขณะเดียวกันลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสดสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง เพราะ
ไม่จ้าเป็นต้องค้านึงถึงผลกระทบจากการลงทุนต่อครอบครัวนั่นเอง อาจเลือกจัดสรรเงินลงทุนส่วน
ใหญ่ไปสู่รูปแบบที่มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวม แต่ทั งนี จากกลุ่มตัวอย่างอาจสรุปผลดังกล่าวได้ไม่
แน่นอน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี  ส่วนมากมีสถานภาพสมรสถึงร้อยละ 91.8  
 ล้าดับต่อมา เป็นตัวแปร รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน โดยช่วงระดับรายได้ 400,000 – 
699,999 บาท ระดับรายได้ 700,000 - 999,999 บาท และระดับรายได้ตั งแต่ 1,000,000 บาท มีค่า
สัมประสิทธิ์ – 5.785 , -9.919 และ -15.791 นั่นหมายความว่า ยิ่งลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับรายได้
ในช่วง 400,000 – 699,999 บาท ระดับรายได้ 700,000 - 999,999 บาท และระดับรายได้ตั งแต่ 
1,000,000 บาทจะท้าการออม การลงทุน ในกองทุนรวมลดลงร้อยละ 5.785 ร้อยละ 9.919 และ  
ร้อยละ 15.791 เมื่อเทียบกับลูกค้าที่มีช่วงระดับรายได้ 100,000 – 399,999 บาท เนื่องมาจากเมื่อ
ลูกค้ารายใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ นจะจัดสรรสัดส่วนการออม การลงทุน ได้หลากหลายมากขึ นเช่นกันตาม
ทฤษฎีกระบวนการเลือกลงทุนของ Ben-Akiva and Lehman (1985) ลูกค้ารายใหญ่จะเลือกการ
ออมการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่พวกเขายอมรับระดับความเสี่ยงได้และให้ผลตอบแทนที่ท้าให้พวก
เขาได้อรรถประโยชน์สูงสุด ซึ่งยังมีการลงทุนอีกหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวม ท้า
ให้ยิ่งมีรายได้มากขึ น จะกระจายการออม การลงทุนได้หลากหลายประเภทได้มากขึ น ท้าให้ลดสัดส่วน
การออม การลงทุนในกองทุนรวมนั่นเอง  
 ระดับการศึกษา โดยพบว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ และมีค่าสัมประสิทธิ์ 6.985 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ น โดยเฉพาะช่วงปริญญาโท 
จะมีการออม การลงทุนในทรัพย์สินประเภทกองทุนรวมเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับ
การศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมผู้ลงทุนจะต้องอาศัยความรู้ในการ
ลงทุนที่มากกว่าเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งกองทุนรวมสามารถให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก 
และพันธบัตร ดังนั นลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ นจะมีความรู้ ข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่
มากกว่า สามารถลงทุนในกองทุนรวมได้มากขึ น นั่นเอง ทั งนี ในการศึกษาครั งนี  พบว่าลูกค้ารายใหญ่ที่
มีระดับการศึกษามากกว่าปริญญาโท มีนัยส้าคัญต่อการออม การลงทุนในกองทุนรวม โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เป็น -10.410 โดยมีการออม การลงทุนในกองทุนรวมลดลง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั งนี  มีลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวที่เป็นตัวแทนซึ่งพบว่าลูกค้ารายใหญ่รายนี  นิยมการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สุด ไม่นิยมการลงทุนในกองทุนรวม จึงท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ ท้าให้ไม่
อาจสรุปในระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาโทได้เนื่องจากข้อจ้ากัดของจ้านวนข้อมูล   
 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญประการถัดมา ได้แก่ อาชีพ โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการมีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น 9.838 หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่ประกอบอาชีพ
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ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จะมีการออม การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมขึ น เนื่องมาจากเจ้าของธุรกิจ
ส่วนใหญ่ จ้าเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางการบริหารทั งในส่วนของกิจการที่จ้าเป็นจะต้องติดตามเพ่ือ
ทราบข้อมูลเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อธุรกิจของตนเอง และในส่วนของการบริหารเงิน ท้าให้เป็นกลุ่มที่
มีความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่หลากหลาย มากกว่ากลุ่มอ่ืน จึงท้าให้สามารถเข้าถึงการเลือกบริหาร
ทรัพย์สินด้วยการลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ 
 เมื่อมีการพิจารณาตัวแปรหุ่น D หรือข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์
การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก ในสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวม มีนัยส้าคัญทางสถิติด้วยระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -2.74 ชี ว่าข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากการ
ประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก มีผลท้าให้ลูกค้ารายใหญ่เลือกออมหรือลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุน
รวมลดลงร้อยละ 2.74 มีผลในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐาน ซึ่งกองทุนรวมจัดอยู่ในฐานภาษีมรดก 
อาจอธิบายได้จากทฤษฎีการลงทุนในส่วนของการเลือกลงทุนโดยค้านึงถึงผลจากนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีส่วนให้ลูกค้ารายใหญ่มีความกังวลในการลงทุนในกองทุนรวมท้า
ให้มีผลในการตัดสินใจลงทุนที่ลดลง  
 
 หุ้นกู้   
 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 ได้แก่ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา และอาชีพ โดยสถานภาพสมรส มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 4.599 นั่นคือ ลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสจะมีการออม 
การลงทุน ในหุ้นกู้มากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสด เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ใน
สถานภาพสมรสส่วนมากจะมีความพร้อมในเรื่องฐานะทางการเงินมากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มี
สถานภาพโสด ท้าให้สามารถจัดสรรการลงทุนไปยังรูปแบบการออม การลงทุนประเภทต่างๆ  ได้
หลากหลายกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพโสด ซึ่งหุ้นกู้เป็นอีกรูปแบบการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทน
ที่ดีระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสดอาจเลือกจัดสรรเงินลงทุนส่วนใหญ่
ไปสู่รูปแบบที่มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้เนื่องจากยอมรับระดับความเสี่ยงได้มากกว่า เพราะไม่
จ้าเป็นต้องรับภาระในส่วนของครอบครัวนั่นเอง แต่ทั งนี จากกลุ่มตัวอย่างอาจสรุปผลดังกล่าวได้ไม่
แน่นอน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี  ส่วนมากมีสถานภาพสมรสถึงร้อยละ 91.8  
 ตัวแปรต่อมา คือ ระดับการศึกษา โดยระดับการศึกษาปริญญาโท มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น -7.04 หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่ระดับการศึกษาปริญญาโท จะลดการ
ลงทุนในหุ้นกู้ร้อยละ 7.04 เมื่อเทียบกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี เนื่องจาก
การมีระดับการศึกษาที่สูงกว่า จะมีความรู้ที่มากกว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับที่ต่้ากว่า  โดยความรู้จะ
ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายในการลงทุนที่มากขึ น ซึ่งการที่ลูกค้ารายใหญ่มีระดับการศึกษาที่
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สูงกว่า โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปริญญาโท พวกเขากระจาย
การออม การลงทุนไปยังทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่พอใจและเป็นการกระจายความเสี่ยง
ในการลงทุนได้อย่างหลากหลาย 
 เมื่อพิจารณาต่อถึงสาขาที่จบการศึกษาของลูกค้ารายใหญ่ จะพบว่าสาขาอ่ื นๆ            
มีนัยส้าคัญทางสถิติต่อการลงทุนในทรัพย์สินประเภทหุ้นกู้นี  มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -6.566 ซึ่งสาขา
การศึกษาอ่ืนๆ จากกลุ่มตัวอย่างในครั งนี  ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนใน
หุ้นกู้ จ้าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการลงทุนในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลใน
การวิเคราะห์ทางการลงทุน ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ประกอบการลงทุน ซึ่งถือเป็นข้อจ้ากัดของผู้ที่
จบการศึกษาจากสาขาอ่ืนๆ ท้าให้ลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาในสาขาอ่ืนๆ นี  มีการลงทุนในหุ้นกู้
ลดลงเมื่อเทียบกับลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน เป็นต้น  
 ในด้านอาชีพพบว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์ -6.440 
เนื่องจากผู้ลงทุนที่ท้าธุรกิจของตนเองจะต้องมีเงินทุนในการหมุนเวียนส้าหรับกิจการของตน การ
ลงทุนในหุ้นกู้ อาจเกิดความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องได้ ในกรณีที่บริษัทที่ขายหุ้นกู้ยังไม่มีเงินมาช้าระ
ให้ หากผู้ซื อต้องการขาย หรือไม่สามารถช้าระหนี ได้ตามก้าหนดเวลา รวมทั งความเสี่ยงจากความผัน
ผวนในอัตราดอกเบี ย จึงท้าให้คนในกลุ่มอาชีพนี มีการลงทุนในหุ้นกู้ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ในส่วนของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์ -14.136 ซึ่งกลุ่ม
นี ยิ่งมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจและประสบการณ์การมองธุรกิจค่อนข้างน้อย 
จึงเป็นข้อจ้ากัดของการลงทุน ท้าให้การลงทุนในหุ้นกู้ไม่เป็นที่นิยมส้าหรับคนกลุ่มนี  โดยเมื่อเทียบกับ
ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีการลงทุนในหุ้นกู้ลดลงร้อยละ 14.136 
 
 หุ้น  
 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 ได้แก่ 
สถานภาพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา และอาชีพ พบว่า ตัวแปร
สถานภาพสมรส มีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 3.377 นั่นคือ ลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพ
สมรสจะมีการออม การลงทุน ในหุ้นมากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สถานภาพโสด เนื่องจากกลุ่มลูกค้าราย
ใหญ่ที่อยู่ในสถานภาพสมรสส่วนมากจะมีความพร้อมในเรื่องฐานะทางการเงินและประสบการณ์ ใน
การลงทุนมากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสด ท้าให้สามารถจัดสรรการลงทุนไปยังรูปแบบการ
ออม การลงทุนประเภทต่างๆ ได้หลากหลายกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพโสด ซึ่งหุ้นเป็นอีกรูปแบบการ
ลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง จึงท้าให้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพ่ิมขึ น  
 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยช่วงระดับรายได้ 400,000 – 
699,999 บาท ระดับรายได้ 700,000 - 999,999 บาท มีค่าสัมประสิทธิ์  –5.063 และ -3.956 
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ตามล้าดับ หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับรายได้เฉลี่ย 400,000 – 699,999 บาท และ 
700,000 - 999,999 บาท จะท้าการออม การลงทุนในหุ้นลดลงร้อยละ 5.063 และร้อยละ 3.956 
ตามล้าดับเมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 - 399,999 บาท  
ซึ่งหุ้นถือเป็นการลงทุนประเภทที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ที่มีรายได้สูงส่วนมากเป็นผู้มี
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ค่อนข้างต่้า หากค้านึงในด้านความเสี่ยงจะท้าให้ลดสัดส่วนการออม การ
ลงทุนในหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) ที่พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมาก 
มีการจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้น น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย ทั งนี สุกิจได้กล่าวว่า 
การพิจารณาตัวแปรทางด้านรายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือนเพียงปัจจัยเดียวไม่อาจอธิบายเหตุผลของ
ความแตกต่างระหว่างสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ในแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน 
 ตัวแปรที่มีนัยส้าคัญล้าดับต่อมา ได้แก่ ระดับการศึกษา โดยพบว่าลูกค้ารายใหญ่ที่ มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท มีนัยส้าคัญทางสถิติ และมีค่าสัมประสิทธิ์ -4.527 หมายความว่า ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ น โดยเฉพาะช่วงปริญญาโท จะมีการออม การลงทุนในทรัพย์สินประเภทหุ้นลดลง
กว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี เนื่องจากการลงทุนในหุ้นผู้ลงทุนจะต้องอาศัย
ความรู้ในการลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งหุ้นสามารถให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงกว่าการลงทุนประเภท    
อ่ืนๆ แต่ในขณะเดียวกันการลงทุนในหุ้นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั งในระดับ
จุลภาคและมหภาค ลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีความรู้ในเรื่อง
ของการลงทุนหรือในด้านการวิเคราะห์มากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับต่้ากว่า อาจวิเคราะห์ปัจจัยการ
ลงทุนอ่ืนๆ หรือมองสถานการณ์การลงทุนในขณะที่ท้าการส้ารวจว่าควรท้าการลดการลงทุนในส่วน
ของหุ้นลง ส่งผลให้การตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นลดลง แต่เพ่ิมการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอ่ืนเพ่ือ
เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน 
 ตัวแปรสาขาที่จบการศึกษาเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้การลงทุนในหุ้นลดลง โดยลูกค้าราย
ใหญ่กลุ่มท่ีจบการศึกษา สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศสาตร์ รัฐศาสตร์ สังคม 
และกลุ่มอื่นๆ เป็นตัวแปรกลุ่มที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -4.202 และ -7.498  นั่น
คือ ลูกค้ารายใหญ่ทั งสองกลุ่มที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่กล่าวข้างต้นจะมีการลดลงของการลงทุน
ในหุ้น เนื่องมาจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่กลุ่มที่จบการศึกษา สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ นิเทศศสาตร์ รัฐศาสตร์ สังคม และกลุ่มอ่ืนๆ อาจไม่มีความรู้ทางด้านการลงทุน การดู
แนวโน้มทางสถิติของการผันผวนในตลาดหุ้นเพียงพอเมื่อเทียบกับกลุ่มของลูกค้ารายใหญ่ที่จบ
การศึกษาจากสาขาวิททยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลนี และคอมพิวเตอร์ ซึ่งการลงทุนในหุ้น
จ้าเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์หุ้นและปัจจัยสถานการณ์ต่างๆ ประกอบ
นั่นเอง    
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 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญประการถัดมา ได้แก่ อาชีพ โดยกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว
เจ้าของกิจการและกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ นัยส้าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น        
-6.131 หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จะมีการออม       
การลงทุนในหุ้นลดลง เมื่อเทียบกับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อธิบายได้ว่าลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่ม
อาชีพธุรกิจส่วนตัวไม่นิยมการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงประกอบกับต้องมีเงินทุนในการหมุนเวียนส้าหรับ
กิจการของตน ซึ่งการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูงจากปัจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจทั งในระดับจุลภาค
และมหภาค หากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดการณ์อาจกระทบเป็นความเสี่ยงในด้านสภาพคล่อง
ตามมาหากมีความจ้าเป็นต้องการเงินไปลงทุนในกิจการของตนเอง จึงท้าให้คนในกลุ่มอาชีพนี มีการ
ลงทุนในหุ้นลดลง ในส่วนของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์ -14.136 ซึ่งกลุ่มนี ยิ่ง
มีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนที่น้อยอาจเนื่องด้วยทางด้านของอาชีพที่มีรายได้
ประจ้าอยู่แล้ว ท้าให้มีความสนใจต่อการลงทุนที่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างต่้ากว่ากลุ่มของ
เจ้าของธุรกิจ จึงเป็นข้อจ้ากัดของการลงทุน ท้าให้การลงทุนในหุ้นไม่เป็นที่นิยมส้าหรับคนกลุ่มนี  
 
 อสังหาริมทรัพย์   
 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ สาขาที่จบ
การศึกษา อาชีพ ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง และข้อมูลตัวแปรหุ่น D หรือข้อมูลที่สะท้อน
ผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก มีค่าสัมประสิทธิ์ 31.869 40.015 
30.095 และ -6.233 ตามล้าดับ พบว่า สาขาที่จบการศึกษา โดยสาขาอ่ืนๆ มีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่า
สัมประสิทธิ์เป็น 31.869 หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ จะมีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ิมมากขึ นเมื่อเทียบกับกลุ่มของลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลนี และคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่
ไม่จ้าเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านการลงทุนมาก แต่จะใช้การดูท้าเล วัตถุประสงค์ของการซื อเป็นหลัก 
ท้าให้ลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงการลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์
มากกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น  
 ตัวแปรอาชีพ พบว่า กลุ่มของอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 40.015 นั่นหมายความว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีผลในทางบวก
ต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบที่
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี ซึ่งกลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจ มักจะมีรายได้สูง ท้าให้สามารถลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ได้ และสามารถถือครองไว้โดยมูลค่าไม่ลดลง จึงเป็นที่นิยมของคนกลุ่มนี มากกว่ากลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ที่มีอาชีพพนักงานบริษัท  
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 ปัจจัยต่อมา ได้แก่ ระดับทัศนคติความเสี่ยงในการยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นระดับที่มีผลต่อการลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ โดยมีค่านัยส้าคัญทางสถิติ 
30.095 หมายความว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับทัศนคติความเสี่ยงในการยอมรับความเสี่ยงได้ปาน
กลางค่อนข้างสูงจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับทัศคติการยอมรับ
ความเสี่ยงได้ต่้า เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็งก้าไรอาจต้องใช้
ระยะเวลาถือครองเป็นเวลานานหรือสามารถเปลี่ยนสภาพคล่องได้ยากกว่าสินทรัพย์ประเภทอ่ืน แต่ก็
ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง จึงท้าให้เป็นที่นิยมส้าหรับนักลงทุนที่มีสภาพคล่องทางการเงินซึ่งสามารถ
ถือครองไว้เป็นระยะเวลาที่จะสร้างผลตอบแทนในระดับที่ตนเองพอใจ ถือว่าเป็นความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนสภาพคล่อง ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงได้ในระดับสูงพอสมควร ซึ่งจากการศึกษาในครั งนี พบว่า
ลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับทัศนคติความเสี่ยงในระดับการยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงจะมี
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าในระดับทัศนคติความเสี่ยงที่ต่้ากว่า โดยจากการทดสอบระดับ
ของทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงนั น มีการทดสอบทั งในเรื่องของการยอมรับต่อการขาดทุนและ
สภาพคล่องทางการเงิน ในการลงทุนรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์นี  อาจกล่าวได้ว่ามีความเสี่ยงต่้าต่อ
การขาดทุน แต่นักลงทุนจ้าเป็นที่จะต้องมีสภาพคล่องทางการเงินในระดับปานกลางค่อนข้างสูงที่จะ
ถือครองในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ตน
พอใจ ซึ่งเสี่ยงต่อการถือครองเป็นระยะเวลายาว  
 เมื่อพิจารณาในตัวแปรหุ่น D หรือข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ 
การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส้าคัญโดยมีนัยส้าคัญทางสถิติ เท่ากับ -6.233 นั่น
หมายความว่า หากมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะท้าให้ลูกค้ารายใหญ่ลดการลงทุนในรูปแบบ
ของอสังหาริมทรัพย์ลง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยที่อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินในล้าดับแรกๆ
ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเริ่มมีการเปลี่ยนมือหรือโอนให้แก่ทายาทอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก นั่นเอง 

 
 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  
 ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ สถานภาพ
สมรส มีค่าสัมประสิทธิ์ 9.562 และข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การประกาศ 
พ.ร.บ. ภาษีมรดก มีค่าสัมประสิทธิ์ 8.767 โดยพบว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพสมรส จะมีการออม 
การลงทุนประกันชีวิตมากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสด เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพ
สมรสส่วนมากจะมีรายได้ที่สูงกว่าลูกค้าที่สถานภาพโสด ส่วนมากมีความพร้อมทางฐานะทางการเงิน 
ประกอบกับการลงทุนในรูปแบบของประกันชีวิตสามารถให้ผลประโยชน์ในด้านประกันชีวิต การ
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ลดหย่อนภาษีควบคู่ไปกับผลตอบแทน ท้าให้เป็นที่นิยมของลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสซึ่ ง
สามารถเป็นหลักประกันไว้ให้แก่ทายาทได้อีกทาง  
 ล้าดับต่อมาซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความส้าคัญ คือ ข้อมูลตัวแปรหุ่น D หรือข้อมูลที่สะท้อน
ผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่า
สัมประสิทธิ์ 8.767 หมายความว่า เมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะท้าให้ลูกค้ารายใหญ่มีการ
ออม การลงทุน ในรูปแบบของประกันชีวิตมากขึ น ตามสมมติฐานของงานวิจัยในครั งนี  ด้วยจาก
เหตุผลที่ประกันชีวิตเป็นการออม การลงทุนที่ให้ประโยชน์มากกว่าผลตอบแทน แต่ผู้ลงทุนในประเภท
นี จะค้านึงถึงผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ความคุ้มครองชีวิต สิทธิในการสดหย่อนภาษี 
ประกอบกับการที่ประกันชีวิตเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จัดอยู่ในฐานของภาษีมรดก ท้าให้เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งของลูกค้ารายใหญ่ที่จะเลือกออม หรือลงทุน เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเงินในแก่ทายาทโดย
ที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษีมรดก นั่นเอง 

 
 ทองค า  
 ตัวแปรอิสระท่ีมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และร้อยละ 99 ได้แก่ 
เพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สาขาที่จบการศึกษา อาชีพ และตัวแปรหุ่น D โดยตัวแปร
เพศ พบว่าเพศหญิงมีนัยส้าคัญทางสถิติ -6.924 หมายความว่า เพศหญิงมีการออม การลงทุนใน
ทองค้า น้อยกว่าเพศชายร้อยละ 6.924 เนื่องจากการที่เพศชายมีนิสัยชอบความเสี่ยงกว่าเพศหญิง 
และทองค้าก็เป็นการออม การลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งราคาในบางช่วงมีความผัน
ผวนค่อนข้างมาก ท้าให้ผู้หญิงออมหรือลงทุนในทองค้าต่้ากว่าเพศชาย  
 สถานภาพสมรส มีนัยส้าคัญทางสถิติเท่ากับ 8.18 กล่าวคือ ลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพ
สมรสจะมีการออม การลงทุนในรูปแบบทองค้า มากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสด เนื่องจากผู้
ที่มีสถานภาพสมรสในกลุ่มนี จะมีความพร้อมทางการเงิน ท้าให้สามารถกระจายการลงทุนไปยัง
ทรัพย์สินต่างๆ ได้หลากหลาย และทองค้าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงก็สูง
เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากไม่ขายตอนที่ราคาทองค้าลงหรือสามารถเลือกขายในจุดที่ท้าก้าไร ทองค้าก็
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีได้รับความนิยมในการลงทุน 
 ตัวแปรต่อมาที่มีความส้าคัญทางสถิติคือ รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน โดยช่วงรายได้     
700,000 - 999,999 บาท เป็นช่วงที่มีนัยส้าคัญทางสถิติเท่ากับ -10.111 หมายความว่า ลูกค้าราย
ใหญ่ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยในช่วงดังกล่าว จะมีการออม การลงทุนในทองค้าลดลงเมื่อเทียบกับระดับ
รายได้ในช่วง 100,000 - 399,999 บาท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สูงถึงแม้จะสามารถจัดสรรทรัพย์สินไป
ยังการลงทุนต่างๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยง แต่ในที่สุดแล้วจะเป็นผู้ที่หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนประเภทที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากถือว่ามีรายได้เพียงพอแล้ว จะนิยมรักษา
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รายได้ที่มีอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยต่อการขาดทุน เป็นช่วงรายได้ที่เพียงพอที่จะลงทุนใน
รูปแบบสินทรัพย์ประเภทมีความเสี่ยงที่ต่้ากว่าทองค้า   
 สาขาที่จบการศึกษา พบว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาในกลุ่มสาขาอักษรศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จะมีการลงทุนในทองค้าที่ลดลง  
ร้อยละ -12.445 เมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ เนื่องจากกลุ่มนี มักไม่ค่อยท้าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน
ทางการลงทุนเท่าไรเพราะว่าต้องอาศัยการติดตามสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจประกอบ  
 ตัวแปรถัดมา ได้แก่ อาชีพ พบว่าอาชีพข้าราชการมีนัยส้าคัญในการลงทุนในทองค้า 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -12.445 นั่นคือ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีอาชีพข้าราชการ จะท้าการออม 
การลงทุนในทองค้าน้อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริษัท และเจ้าของกิจการ เนื่องจากกลุ่มอาชีพ
ข้าราชการมีรายได้ประจ้า จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยชื่นชอบต่อความเสี่ยง ท้าให้การลงทุนรูปแบบทองค้า
ในกลุ่มอาชีพนี น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และเจ้าของธุรกิจ  
 ตัวแปรต่อไปที่ส้าคัญ คือ ข้อมูลตัวแปรหุ่น D มีผล หรือข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอัน
เกิดจากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์ 4.726 
โดยมีผลในทิศทางบวก หมายความว่า จากการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วน
การออม การลงทุน ในรูปแบบทองค้าเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากทองค้าไม่ได้อยู่ในฐานสินทรัพย์มรดกจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีและสร้างผลตอบแทนแก่ลูกค้ารายใหญ่ 
 จากข้างต้นกล่าวได้ว่า การศึกษาโดย Proportional logit model พบว่า การประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลต่อการตัดสินใจในการออมและการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในฐานภาษีมรดกในทิศทางที่ลดลง แต่มีผลต่อ
การลงทุนในรูปแบบประชีวิตแบบสะสมทรัพย์และทองค้าซึ่งไม่อยู่ในฐานภาษีมรดกในทิศทางที่มาก
ขึ น ซึ่งได้ผลเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา  
 ทั งนี  ในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงไว้ในภาคผนวก ค 
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
      ในส่วนของบทนี  เป็นการสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยจะแบ่ง

เนื อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงข้อจ้ากัดใน
การศึกษาครั งนี และข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั งต่อไป  

  งานวิจัยฉบับนี เป็นการศึกษาผลของการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ซึ่งเป็นภาษีที่
น้ามาใช้ในประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล ้าของคนในประเทศ โดยที่ผ่านมา
งานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ส่วนใหญ่เป็นเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษาในประเด็น
ผลของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้า แต่ในครั งนี ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือศึกษาผลของการประกาศ 
พ.ร.บ.ภาษีมรดกที่มีต่อพฤติกรรมการออม การลงทุน ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือส้ารวจการ
เตรียมการปรับตัวของประชาชนที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.ภาษีมรดก ที่จะมีผลบังคับใช้
จริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  

 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาผลของการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ที่มีต่อพฤติกรรมการออม 
การลงทุน ในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ โดยก้าหนดกรอบของประชากรเป็นลูกค้ารายใหญ่ประเภท
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นลูกค้าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มี
ผู้ที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.ภาษีมรดกมากที่สุด โดยท้าการศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก เป็นการส้ารวจข้อมูลทั งหมดด้วยแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนการออม การลงทุน ในกลุ่มสินทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก รวมถึง
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการออม การลงทุนในรูปแบบต่างๆ หากมีการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. ภาษีมรดก โดยท้าการส้ารวจจากแบบสอบถามจ้านวน 73 ชุด ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก
ลูกค้ารายใหญ่จ้านวน 5 ชุด และเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนผู้ดูแลลูกค้ารายใหญ่ จ้านวน 10 ชุด เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 

 6.1.1 การศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  จากการศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า ลูกค้ารายใหญ่
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี เป็นเพศชาย พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสด้วยจากของช่วงวัย 
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และความพร้อมทางฐานะทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพบว่า
สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด ส่วนมาก คือ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด บัญชี ซึ่ง
ถือว่าเป็นสาขาท่ีสามารถน้ามาใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลระบบการบริหารทางการเงินของครอบครัว 
ประกอบกับเป็นสาขาที่สามารถสนับสนุนการบริหารกิจการ ท้าการตลาดให้แก่ธุรกิจของตนเองให้
เติบโต โดยสอดคล้องกับอาชีพของลูกค้ารายใหญ่ซึ่งส่วนมากล้วนมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของ
กิจการทั งสิ น และสุดท้ายพบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 บาท– 399,999 บาท  

 6.1.2 การศึกษาสหสัมพันธ์ (Correlation) ของกลุ่มตัวแปรอิสระ และการวิเคราะห์
แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) 

  จากการศึกษาสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรอิสระ 
พบว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าลูกค้าราย
ใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า แสดงว่า ลูกค้ารายใหญ่ยิ่งอายุมากจะสามารถยอมรับระดับความเสี่ยงในการ
ลงทุนได้น้อยลง และตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรระดับ
การศึกษาขั นสูงสุด นั่นคือ ยิ่งลูกค้ารายใหญ่มีระดับการศึกษาที่สูงก็จะยิ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูง
เช่นกัน เป็นไปได้ว่า คนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะสามารถน้าความรู้จากการศึกษาไปก่อให้เกิด
รายได้ที่มากกว่าคนที่จบการศึกษาต่้ากว่านั่นเอง 

  ส่วนการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) พบว่า  
  1) ตัวแปรอาย ุ
   ความแตกต่างของอายุมีผลต่อการตัดสินใจในการออมและลงทุนในทรัพย์สินที่
อยู่ในฐานภาษีมรดกท 4 ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หุ้นกู้ หุ้น และมี
ผลต่อทรัพย์สินนอกฐานภาษีมรดก คือ อสังหาริมทรัพย์ และอ่ืนๆ และพบว่า อายุ ไม่มีผลต่อการออม
และการลงทุนกับฝากเงินกับสถาบันการเงิน ประกันชีวิต และทองค้า  สอดคล้องกับงานของสุกิจ        
แจ่มจิตรตรง (2553) ที่ว่าผู้ฝากรายใหญ่ที่มีอายุมากขึ น จะยิ่งเลือกการฝากเงินกับสถาบันการเงินและ
เลือกลงทุนอื่นๆ คือ อสังหาริมทรัพย์ มากขึ น ลดการลงทุนในกลุ่มกองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นกู้ และ
หุ้น แต่ขัดแย้งในประเด็นที่พบว่าปัจจัยอายุไม่มีอิทธิพลต่อพันธบัตรรัฐบาล รวมทั งขัดแย้งกับงานของ 
Constantinides, Donaldson, and Mehra, 2002 ที่พบว่าอายุที่เพ่ิมขึ นของนักลงทุนมีผลต่อการ
ถือสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมขึ น 
  2) ตัวแปรเพศ 
   เพศมีนัยส้าคัญทางสถิติต่อผลการออม/การลงทุน ในเงินฝากกับสถาบันการเงิน 
พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต ทองค้า ยกเว้น กองทุนรวม และอ่ืนๆ แต่เพศ
ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับกองทุนรวม และอ่ืนๆ  นั่นคือ เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
สัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 5 ประเภท ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เงิน
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ฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้น และทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต ทองค้า โดยเพศชายจะมีการลงทุนในหุ้นกู้ หุ้น ประกันชีวิต และทองค้า 
ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับเงินฝากกับสถาบันการเงินและพันธบัตร มากกว่าเพศหญิง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Prince (1993) และ Odean (1999) โดยพบหลักฐานบ่งชี ว่า ผู้ชายมี
ความมั่นใจจนเกินขนาดในความสามารถทางการเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
มากกว่าผู้หญิง สอดคล้องกับงานของ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) ที่พบว่า เพศชายจะมีความชื่นชอบ
ต่อความเสี่ยง มีความกลัวต่อการสูญเสียต่้ากว่าเพศหญิง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับ สุรีรัตน์ ชัยวิรัตนะ 
(2555) กล่าวว่า เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่้ามากกว่าเพศ
ชาย ในขณะที่จะขัดแย้งกับผลที่ได้จากการศึกษาครั งนี  ซึ่งพบว่า เพศหญิงจะออมและลงทุนในเงิน
ฝากสถาบันการเงินในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพศชายเล็กน้อย แต่จะลงทุนในพันธบัตรในสัดส่วนที่น้อยกว่า
เพศชายค่อนข้างแตกต่าง ทั งนี อธิบายได้ว่าอาจเกิดจากการที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุอยู่
ในช่วง 51-60 ปี แต่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงจะมีอายุที่ค่อนข้างต่้ากว่าโดยอยู่ในช่วงน้อยกว่า 40 
ปี ซึ่งปัจจัยด้านอายุก็มีอิทธิพลต่อการลงทุนในพันธบัตร พบว่า ช่วงอายุ 51-60 ปี มีการลงทุนใน
พันธบัตรสูงกว่าช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปี  
  3) ตัวแปรสถานภาพ 
   สถานภาพ ได้แก่ สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
ส้าหรับทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดก 3 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวม หุ้นกู้ และหุ้น หมายความว่า 
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ และหุ้น ที่แตกต่าง
กัน โดยพบว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสจะท้าการลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ และหุ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสด โดยขัดแย้งกับงานของ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) 
ซึ่งพบว่าคนที่มีสถานภาพโสด จะจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นกู้ และหุ้น ซึ่งเป็น
สินทรัพย์ที่ค่อนข้างเสี่ยงมากกว่าคนที่สมรสแล้วและคนที่หย่าร้างหรือเป็นหม้ายอย่างมีนัยส้าคัญ  
  4) ตัวแปรรายได้ต่อเดือน 
   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สิน
ที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 4 ประเภท ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เงินฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล 
กองทุนรวม และหุ้นกู้ โดยหากรายได้มากขึ นจะออม/ลงทุน ในเงินฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตร
รัฐบาล กองทุน มากขึ น ซึ่งจะสอดคล้องกับงานของ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) ที่พบว่า กลุ่มนักลงทุน
ที่มีรายได้ต่อเดือนมากจะมีการจัดสรรสัดส่วนลงทุนในกองทุนรวมมากขึ น รวมทั งสอดคล้องกับ สง่า 
บรรจงประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะประชา (2554) ซึ่งพบว่า นักลงทุนทั่วไปมีการลงทุนกองทุนรวม 
เพ่ิมขึ นตามระดับรายได้ 
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  นอกจากนี  ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการลงทุนในทรัพย์สินประเภท 
อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ทองค้า และอ่ืนๆ ในทิศทางตรงกันข้าม โดยยิ่งรายได้
มากขึ นจะท้าการออม และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ทองค้า และอ่ืนๆ 
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ สุกิจ แจ่มจิตรตรง (2553) ซึ่งพบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมาก มีการจัดสรร
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้น และการลงทุนในทองค้า อสังหาริมทรัพย์ และในธุรกิจ น้อยกว่ากลุ่มที่
มีรายได้ต่อเดือนน้อย โดยสุกิจ ได้ให้ข้อก้าจัดในการศึกษาไว้ว่า การพิจารณาตัวแปรทางด้านรายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนเพียงปัจจัยเดียวไม่อาจอธิบายเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสัดส่วนการ
จัดสรรทรัพย์สินในแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน 
  5) ตัวแปรระดับการศึกษา 
   ระดับการศึกษามีนัยส้าคัญทางสถิติ ส้าหรับทรัพย์สิน 7 ประเภท ได้แก่ เงิน
ฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และทองค้า ยกเว้น 
ประกันชีวิต และอ่ืนๆ หมายความว่า ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุน
ทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 7 ประเภท ที่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อสัดส่วน
การออม/การลงทุนกับประกันชีวิต และอ่ืนๆ ประภัสสร วารีศรี (2555) พบว่า นักลงทุนรายย่อยที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ด้านวัตถุประสงค์การลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
  6) ตัวแปรสาขาที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด 
   สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุดมีนัยส้าคัญทางสถิติต่อการลงทุนในทรัพย์สิน 7 
ประเภท ยกเว้น พันธบัตรรัฐบาล และอ่ืนๆ หมายความว่า สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด แตกต่างกัน 
มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินประเภท เงินฝากกับสถาบันการเงิน กองทุนรวม หุ้นกู้ 
หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และทองค้า ที่แตกต่างกัน แต่สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด ไม่มีผลต่อสัดส่วน
การออม/การลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล และอ่ืนๆ พบว่าสอดคล้องกับงานของ สุกิจ แจ่มจิตรตรง
(2553) ที่กล่าวว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด 
บัญชี มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และทองค้า 
มากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่จบการศึกษาจากสาขาอ่ืน  
  7) ตัวแปรอาชีพ 
   อาชีพได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่า F-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 6 ประเภท ได้แก่ เงินฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล   
หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และ ทองค้า  ยกเว้น กองทุนรวม และอ่ืนๆ หมายความว่า อาชีพ แตกต่าง
กัน มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทั ง 6 ประเภท ที่แตกต่างกัน 
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แต่อาชีพ ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนกับกองทุนรวม และอ่ืน ๆ โดยสอดคล้องกับ พนมพร          
อัครชยานันต์ และคณะ (2557) สรุปผลการศึกษาว่านักลงทุนที่มีอาชีพต่างกัน มีการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินตราสารทุน และตราสารทางการเงินอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และนัก
ลงทุนที่มีอาชีพต่างกัน จะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยทางด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการลงทุน ระดับยอมรับความเสี่ยง แตกต่างกันด้วย 
  8) ปัจจัยความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
   ตัวแปรความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับน้อย มีความรู้
ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับ
มาก ค่า F-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คือ พันธบัตร และ กองทุน
รวม ค่า F-test ทีม่ีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน 
หุ้นกู้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก แตกต่างกัน มีผลต่อ
สัดส่วนการออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดกทุกประเภทที่แตกต่างกัน แต่ความรู้ความ
เข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุน ในประกันชีวิต ทองค้า และอ่ืนๆ ซึ่งอยู่
นอกฐานภาษีมรดก เป็นไปได้ว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร .บ.ภาษีมรดก ที่แตกต่าง
กันมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนในสินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน หุ้นกู้ 
หุ้น อสังหาริมทรัพย์ โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการเสียภาษีลง ในขณะที่การลงทุนในประกันชีวิต 
ทองค้า และอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกฐานภาษีมรดกอยู่แล้ว โดยการลงทุนในส่วนนี ลูกค้ารายใหญ่อาจไม่ได้
ค้านึงถึงประเด็นของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก เป็นหลัก ซึ่งเขาอาจมองเป็นทางเลือกในการลงทุนนอกฐาน
ภาษีมรดก ขณะเดียวกันพวกเขาอาจมีวิธีจัดการกับสินทรัพย์ในฐานภาษีมรดกด้วยวิธีอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน 
จึงท้าให้ระดับความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดกที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการลงทุนในประกันชีวิต 
ทองค้า และอ่ืนๆ  
  9) ตัวแปรระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง 
   ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงมีนัยส้าคัญทางสถิติ ส้าหรับทรัพย์สิน 8 
ประเภท ยกเว้น อ่ืนๆ หมายความว่า ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงแตกต่างกัน มีผลต่อสัดส่วน
การออม/การลงทุนทรัพย์สินที่อยู่ในฐานภาษีมรดก และทรัพย์สินที่ไม่ได้อยู่ในฐานภาษีมรดก ทั ง 8 
ประเภท ที่แตกต่างกัน แต่ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงไม่มีผลต่อสัดส่วนการออม/การลงทุน
กับอ่ืนๆ  
  10) สถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  
   ตัวแปรสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ก่อนสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก และหลังสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ.ภาษี
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มรดก ค่า T-test ที่ได้มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับทรัพย์สิน 5 ประเภท 
ได้แก่ กองทุนรวม หุ้นกู้ หุ้น ประกันชีวิต และทองค้า แต่สถานการณ์ การใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ไม่มีผล
ต่อสัดส่วนการออม/การลงทุนในฝากเงินกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ และ
อ่ืนๆ สามารถตีความได้ว่า เมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ลูกค้ารายใหญ่จะลดสัดส่วนการลงทุน
ในกองทุนรวม หุ้นกู้ และเพ่ิมการลงทุนในหุ้นเล็กน้อยเท่านั น แต่เพ่ิมการออม การลงทุนในประกัน
ชีวิต และทองค้า จากร้อยละ 5.4, 4.5 เป็นร้อยละ 7.8, 9.2 ตามล้าดับ เนื่องจากสถานการณ์การ
ประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ท้าให้ลูกค้ารายใหญ่ค้านึงในเรื่องของฐานภาษีของประเภทสินทรัพย์ที่จะ
ท้าการลงทุนในสถานการณ์ของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ท้าให้เลือกที่จะออม หรือลงทุนใน
รูปแบบสินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษีมรดกอย่างกองทุนรวม หุ้นกู้ ลดลง และเพ่ิมการลงทุนในสินทรัพย์
นอกฐานภาษีมรดกอย่างประกันชีวิตและทองค้ามากขึ น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้น้อยลง ส่วนผล
จากการเพ่ิมการลงทุนในหุ้นที่เพ่ิมขึ นนั น อาจเกิดจากปัจจัยทางการลงทุนอย่างอ่ืนที่ส่งผลมากกว่า
ปัจจัยสถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก หรือลูกค้ารายใหญ่มีวิธีการรองรับต่อการลงทุนใน
หุ้นไว้แล้ว จึงไม่กระทบต่อการตัดสินใจลงทุนที่เพ่ิมขึ น แทนที่จะลดลงเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ใน
ฐานของภาษีมรดก   
  อย่างไรก็ดี ตัวเลขผลลัพธ์จากค่า T-test นี อาจยังไม่สามารถสรุปผลได้อย่างมี
นัยส้าคัญและมีน ้าหนักเพียงพอ เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแบบตัวแปรเดียว ยังไม่ได้ท้า
การค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ร่วมกันทั งแบบจ้าลอง ดังนั นจึงจ้าเป็นที่จะต้องท้าการศึกษาด้วยกระบวนการ
ที่สามารถใช้ยืนยันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในเชิงปริมาณได้ คือ  การวิเคราะห์ตามแบบจ้าลอง 
Proportional logit model โดยมีจุดมุ่งหมายของการประมาณการด้วยเทคนิคดังกล่าวคือ การ
เข้าใจถึงการตัดสินใจของลูกค้ารายใหญ่ในลักษณะภาพรวมระหว่างกลุ่มข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ภายใต้ 2 บริบทของสถานการณ ์
 6.1.3 การวิเคราะห์แบบจ าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค Seemingly 
unrelated regression model (SUR) 
  การวิเคราะห์แบบจ้าลอง Proportion logit model ผ่านเทคนิค Seemingly 
unrelated regression model (SUR) เพ่ือเข้าใจถึงการตัดสินใจของลูกค้ารายใหญ่ลักษณะภาพรวม
ระหว่างกลุ่มข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างภายใต้บริบทก่อนสถานการณ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก และกลุ่ม
ข้อมูลภายใต้บริบทหลังสถานการณ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก หรือกลุ่มตัวแปรหุ่น  
  จากการศึกษา พบว่าเมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะส่งผลให้ลูกค้าราย
ใหญ่ลดสัดส่วนการฝากเงินกับสถาบันการเงินลงอย่างมีนัยส้าคัญ ตามสมมติฐานของงานวิจัย ซึ่ง
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร D หรือข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การ
ประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก บ่งชี ว่าถึงแม้ อายุ ระดับรายได้เฉลี่ยช่วงตั งแต่ 700,000 – 999,999 บาท 
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และตั งแต่ 1,000,000 บาทขึ นไป มีผลต่อสัดส่วนการออม การลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินใน
ทิศทางบวกก็ตาม แต่ปัจจัยที่มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้ลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนสัดส่วนการออม การลงทุนใน
เงินฝากสถาบันการเงินลดลงหลังจากมีการพิจารณาร่วมถึงการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ได้แก่ สาขา
ที่จบการศึกษาอ่ืนๆ การประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็น
ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้สัดส่วนการลดลงในเงินฝากกับสถาบันการเงินมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มบุคคล
เหล่านี มีทางเลือกจากการลงทุนในกลุ่มอ่ืนๆ ดังนั นลูกค้ารายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้มีการ
เคลื่อนย้ายสัดส่วนเงินฝากไปลงทุนในสินทรัพย์อ่ืนๆ จึงสมเหตุสมผลตามลักษณะอาชีพของพวกเขา 
  ส้าหรับกรณีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการลดลงของ
การออม/การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 400,000 - 699,000 บาท 
และระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาโท และเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิด
จากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก ซึ่งไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ก็สะท้อนได้ว่า เมื่อมี
การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่เพ่ิมสัดส่วนการออม การลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่งตรงข้ามกับสมมติฐาน โดยเกิดจากผลของตัวแปรที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ส้าคัญ คือ ระดับ
ทัศนคติการยอมรับความเสี่ยง โดยยิ่งอายุมาก ลูกค้ารายใหญ่จะรับความเสี่ยงได้ต่้า ซึ่งตรงกับกลุ่ม
ตัวอย่างในครั งนี  ท้าให้ลูกค้ารายใหญ่มีการออม การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในสัดส่วนที่มากขึ น 
เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ที่ไร้ความเสี่ยง แต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าประเภทเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน นั่นเอง  
  ในส่วนของกองทุนรวม ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติซึ่งมีผลในทิศทางบวก 
ไดแ้ก่ ตัวแปรสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ในสถานภาพสมรสส่วนมากจะมีความพร้อมในเรื่องฐานะทางการเงิน
มากกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพโสด ท้าให้สามารถจัดสรรการลงทุนไปยังรูปแบบการออม การ
ลงทุนประเภทต่างๆ ได้หลากหลายกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพโสด กองทุนรวมสามารถให้ผลตอบแทนที่
มากกว่าเงินฝาก และพันธบัตร แต่ผู้ลงทุนจะต้องอาศัยความรู้ในการลงทุนที่มากกว่าเงินฝาก และ
พันธบัตรรัฐบาล ดังนั นลูกค้ารายใหญ่ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ นจะมีความรู้ ข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่
มากกว่า สามารถลงทุนในกองทุนรวมได้มากขึ น รวมถึงลูกค้ารายใหญ่ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ จะมีการออม การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมขึ น เนื่องมาจากเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ 
จ้าเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางการบริหารทั งในส่วนของกิจการที่จ้าเป็นจะต้องติดตามเพ่ือทราบข้อมูล
เศรษฐกิจที่จะกระทบต่อธุรกิจของตนเอง และในส่วนของการบริหารเงิน ท้าให้เป็นกลุ่มที่มีความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่หลากหลาย มากกว่ากลุ่มอ่ืน จึงท้าให้สามารถเข้าถึงการเลือกบริหารทรัพย์สิน
ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ทั งนี ตัวแปร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยิ่งลูกค้ารายใหญ่มี
ระดับรายได้เฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ นเท่าไร จะท้าการออม การลงทุน ในกองทุนรวมลดลง เนื่องมาจากเมื่อ
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ลูกค้ารายใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ นจะจัดสรรสัดส่วนการออม การลงทุน ได้หลากหลายมากขึ นเช่นกันตาม
ทฤษฎีกระบวนการเลือกลงทุนของ Ben-Akiva and Lehman (1985) ลูกค้ารายใหญ่จะเลือกการ
ออม การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่พวกเขายอมรับระดับความเสี่ยงได้ และให้ผลตอบแทนที่ท้าให้พวก
เขาได้อรรถประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์    
มีนัยส้าคัญทางสถิติบ่งชี ว่าข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผล
ท้าให้ลูกค้ารายใหญ่เลือกออมหรือลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวมลดลง มีผลในทิศทางเดียวกัน
กับสมมติฐาน ซึ่งกองทุนรวมจัดอยู่ในฐานภาษีมรดก อธิบายได้จากทฤษฎีการลงทุนในส่วนของการ
เลือกลงทุนโดยค้านึงถึงผลจากนโยบายของรัฐบาลประกอบ ซึ่งการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีส่วน
ให้ลูกค้ารายใหญ่มีความกังวลในการลงทุนในกองทุนรวม มีผลในการตัดสินใจลงทุนที่ลดลง  
   หุ้นกู้ โดยตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่มีผลให้การออม การลงทุนในหุ้นกู้
ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ น คือ สถานภาพสมรส เพียงปัจจัยเดียว นอกนั น เป็นตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ส่งผลให้สัดส่วนการออม การลงทุนในหุ้นกู้ลดลง ได้แก่ ระดับการศึกษาปริญญาโท สาขาที่จบ
การศึกษาสาขาอ่ืนๆ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ โดยตัวแปรหุ่น D หรือสถานการณ์การประกาศ 
พ.ร.บ. ภาษีมรดก ของการประมาณค่าในกรณีการลงทุนในหุ้นกู้ ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ  
  หุ้น ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติในทิศทางที่ท้าให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้น
เพ่ิมขึ นมีเพียง สถานภาพสมรส เท่านั น ส่วนตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติในทิศทางที่ท้าให้
สัดส่วนการลงทุนในหุ้นลดลง ได้แก่ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา 
และอาชีพ  แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์การประกาศ พ.ร.บ. 
ภาษี พบว่าไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.205 บ่งชี ว่าข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอัน
เกิดจากการประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก มีผลท้าให้ลูกค้ารายใหญ่เลือกออมหรือลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทหุ้นเพ่ิมขึ น มีผลในทิศทางตรงข้ามกับสมมติฐาน ซึ่งหุ้นจัดอยู่ในฐานภาษีมรดก ทั งนี อาจ
เนื่องมาจากผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งหุ้นถือเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้าง
สูง ท้าให้ยังคงเป็นที่นิยมจากนักลงทุน  
   อสังหาริมทรัพย์ ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์มากขึ น ได้แก่ สาขาที่จบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  
ระดับทัศนคติการยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณาตัวแปรข้ อมูลที่
สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก กลับพบว่ามีนัยส้าคัญทาง
สถิติในทางลบ ส่งผลให้ภายหลังที่มีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ลูกค้ารายใหญ่จะท้าการลดสัดส่วน
การลงทุนในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ลง ตามสมมติฐานของงานวิจัยในนี  โดยที่อสังหาริมทรัพย์
เป็นทรัพย์สินในล้าดับแรกๆ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเริ่มมีการเปลี่ยนมือหรือโอนให้แก่ทายาทอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากท่ีมีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก นั่นเอง 
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  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ตัวแปรนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ สถานภาพสมรส 
และตัวแปรข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก โดยตัว
แปรทั งสองส่งผลต่อสัดส่วนการออม การลงทุนในรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มากขึ นตรง
ตามสมมติฐานของงานวิจัย เนื่องจากเหตุผลที่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นการออม การลงทุนที่
ให้ประโยชน์มากกว่าผลตอบแทน โดยไม่ใช่เหตุผลหลักในการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่ผู้
ลงทุนในประเภทนี จะค้านึงถึงผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ความคุ้มครองชีวิต สิทธิในการ
ลดหย่อนภาษี ประกอบกับการที่ประกันชีวิตเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จัดอยู่ในฐานของภาษีมรดก ท้าให้เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานภาพสมรส ที่จะเลือกออม หรือ
ลงทุน เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเงินในแก่ทายาทโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษีมรดก ท้าให้
สัดส่วนการออม การลงทุนในประกันชีวิตหลังการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดกเพ่ิมขึ น นั่นเอง 
  ทองค้า ตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศหญิง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในช่วงรายได้ 700,000 – 999,999 บาท สาขาที่จบการศึกษาสาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอาชีพข้าราชการ ส่งผลต่อสัดส่วนของการ
ลงทุนในทองค้าลดลง ในทางกลับกัน พบว่าสถานภาพสมรส และตัวแปรข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบอัน
เกิดจากสถานการณ์ การประกาศ พ.ร.บ. ภาษีมรดก ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีผลในทิศทางบวก 
ท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนการออม การลงทุน ในรูปแบบทองค้าเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากทองค้าไม่ได้
อยู่ในฐานสินทรัพย์มรดก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีและสร้างผลตอบแทนแก่ลูกค้ารายใหญ่ 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลลัพธ์ของงานศึกษานี ส่วนใหญ่เป็นไปสมมติฐาน ลูกค้าราย
ใหญ่มีการปรับตัวในการบริหารสินทรัพย์ในการออม การลงทุน ภายหลังที่มีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษี
มรดก จะลดสัดส่วนการออม การลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ เงินฝากกับสถาบัน
การเงิน กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และเพ่ิมสัดส่วนการออม การลงทุนในสินทรัพย์นอกฐานภาษี
มรดก ได้แก่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และทองค้า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน แตใ่นส่วนของสัดส่วน
การออม การลงทุนในพันธบัตร และหุ้น ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนที่มากขึ น ซึ่งตรงข้ามกับสมมติฐานนั น 
สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีกระบวนการเลือกลงทุนของ Ben-Akiva and Lehman (1985) ด้วย
ความที่เป็นกลุ่มที่มีนิสัยสนใจในการลงทุนและบริหารสินทรัพย์เป็นทุนเดิม ท้าให้พวกเขามีช่องทางใน
การบริหารสินทรัพย์ให้ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะกระทบต่อสินทรัพย์ของพวก
เขาน้อยที่สุดอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการปรับตัวในเชิงพฤติกรรมเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้
ได้อรรถประโยชน์สูงสุด แต่ยังคงอยู่ภายใต้ระดับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนั่นเอง 
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
      ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการประกาศว่าจะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
ในปี พ.ศ. 2558 นั น ย่อมส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่ในระบบสถาบันการเงินเตรียมการปรับสัดส่วนการ
ออม การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ นั่นคือ ลดการออม การลงทุน ในสินทรัพย์ฐานภาษีมรดก 
ประเภท เงินฝากกับสถาบันการเงิน กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ ในทางกลับกัน มีการเพ่ิม
สัดส่วนการออม การลงทุนในสินทรัพย์นอกฐานภาษีมรดก ได้แก่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และ
ทองค้า จากผลสรุปของการศึกษาน้าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ดังนี  
    1) การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ควรมีความหมายอย่างกว้าง โดยควรรวม
ทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินทุกประเภท รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียนควบคุมแต่มีราคาสูง 
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้เสียภาษีเปลื่ยนพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการสะสมสังหาริมทรัพย์ที่มีค่า
แทน 
 2) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษี เช่น ระบบการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3) สร้างจิตส้านึกที่ดีและถูกต้องให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี รวมถึงชี ให้เห็นที่มาและการ
น้าเงินภาษีไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างโปร่งใส เพ่ือลดการหลีกเลี่ยงและเพ่ิมความ
เต็มใจในการจ่ายภาษี  
 
6.3 ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 
 1) การศึกษานี มีข้อจ้ากัดเรื่องข้อมูล ซึ่งข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงค่อนข้างยาก 

รวมทั งข้อมูลที่ได้รับมานั นอาจมีการบิดเบือนไปบ้างเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้ารายใหญ่กลุ่มนี 
ค่อนข้างวิตกกังวลในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์รวมถึงรายได้ที่แท้จริงอยู่เป็นทุนเดิม 
โดยเฉพาะอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของภาษีซึ่งอาจเกิดผลกระทบได้  

 2) ขอบเขตของการศึกษาค่อนข้างแคบ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างสามารถอนุมานได้เพียง
กรณีเฉพาะกลุ่ม คือ กลุ่มของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั น อาจต้อง
ท้าการศึกษาในกลุ่มที่กว้างขึ น อย่างเช่น ในพื นที่ต่างจังหวัด ซึ่งอาจมีพฤติกรรมการออม การลงทุน 
ภายใต้การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ที่แตกต่างกันในแต่ละพื นที่ จึงจะสามารถน้ามาเป็นภาพรวม
ของประเทศไทยเพ่ือใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ น 
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 3) เนื่องจากในระหว่างท้าการศึกษาวิจัยนี  ร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก นั น ยังไม่แน่นอน           
ในประเด็นหลักเกณฑ์บางส่วน ท้าให้การท้างานวิจัยต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับหลักการล่าสุด ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อสมมติฐานในเบื องต้นที่คาดการณ์ไว้ของผู้วิจัย 
 4) เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ยังไม่มีการบังคับใช้จริง ข้อมูลที่ได้จากประชากรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังหากมีการบังคับใช้จริง เนื่องจากเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์ของ
ลูกค้าในขณะที่ยังไม่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ท้าให้อาจยังมองไม่เห็นภาพของผลกระทบที่
ตนเองจะได้รับอย่างแท้จริง ควรท้าการศึกษาภายหลังที่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดกแล้วอีกครั ง 
เพ่ือยืนยันข้อมูลหรือให้ได้ผลของพฤติกรรมลูกค้า ณ ขณะที่เกิดสถานการณ์บังคับใช้จริง 
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ภาคผนวก ก 
ร่าง พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ......... 

  
 ความเป็นมา 
 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.....เสนอโดย คณะรัฐมนตรีชุดที่มี พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2557 เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
 
 สาระส าคัญ 
1. หลักการและเหตุผล 
 1.1 หลักการ 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยภาษีการรับมรดก 
 1.2 เหตุผล 
  โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่า
ทรัพย์สินจะมีจ้านวนมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษี
ตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจ้านวนมากเพ่ือน้าไปพัฒนาประเทศและยกระดับการด้ารงชีวิต
ของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ น ทั งนี  โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การด้ารงชีพ จึง
จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
 
2. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา 1) 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ.....” 
 
3. ค้าปรารภ 
 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยภาษีการรับมรดก 
 
4. วันใช้บังคับกฎหมาย (ร่างมาตรา 2) 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดยบเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
5. บทนิยามศัพท์ (ร่างมาตรา 4) 
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 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี  
 “ภาษี” หมายความว่า ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี  
 “ประเทศไทย” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทย 
 “เจ้าพนักงานประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งจากข้าราชการเพ่ือท้า
หน้าที่ประเมินภาษี 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
 
6. มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา 5)  
 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี และให้มี
อ้านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
 กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับไดด้ 
 
7. เนื อหาของร่างพระราชบัญญัติ 
 7.1 ก้าหนดให้พระราชบัญญัตินี ไม่ใช้บังคับแก่มรดกที่เจ้ามรดกได้ตายก่อนวันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ และมรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก (ร่างมาตรา7) 
  มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี ไม่ใช้บังคับแก่ 
  (1) มรดกท่ีเจ้ามรดกตายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
  (2) มรดกท่ีคู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 
 7.2 หมวด 1 บททั่วไป 
  7.2.1 ก้าหนดให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัตินี เป็นอ้านาจหน้าที่
ของกรมสรรพากร (ร่างมาตรา 6) 
  มาตรา 6 การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี ให้ เป็นอ้านาจหน้าที่ ของ
กรมสรรพากร 
  7.2.2 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี แทน (ร่างมาตรา 7) 
  มาตรา 7 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่
กรณ ี



104 

  7.2.3 ก้าหนดให้การเลื่อนหรือขยายก้าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือ
แจ้งรายการต่างๆ การอุทธรณ์ และการเสียภาษีตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี  เป็นอ้านาจของ
อธิบดีกกรมสรรพากร ทั งนี โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายก้าหนดเวลาของอธิบดี
กรมสรรพากร ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (ร่างมาตรา 8) 
  มาตรา 8 ก้าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ  การ
อุทธรณ์ และการเสียภาษีตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี  ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก้าหนดเวลา
ดังกล่าว มีเหตุจ้าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก้าหนดเวลาได้หรือมิได้อยู่ในประเทศไทย อธิบดีจะ
อนุญาตให้เลื่อนก้าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ้าเป็นแก่กรณีก็ได้ 
  ในกรณีที่ มี เหตุจ้ า เป็น เป็นการทั่ ว ไปที่ จะท้า ให้ ผู้ มีหน้ าที่ ต้ องปฏิบั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี ไม่อาจปฏิบัติได้ภายในก้าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี ได้ อธิบดีจะประกาศขยาย
ก้าหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่าเหตุดังกล่าวจะหมดสิ นไปก็ได้ และเมื่อได้ขยายก้าหนดเวลา
ออกไปแล้ว ให้ถือว่าก้าหนดเวลาที่ขยายออกไปนั นเป็นก้าหนดเวลาที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัตินี  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายก้าหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  7.2.4 ก้าหนดให้เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าพนักงานสรรพากรน้าไปส่ง ณ ภูมิล้าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส้านักงาน
ของบุคคลนั น ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท้าการของบุคคลนั น ถ้าไม่พบ
ผู้รับ ณ ภูมิล้าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ หรือส้านักงานของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและ
อยู่หรือท้างานในบ้านหรือส้านักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั นก็ได้ (ร่างมาตรา 9) 
  มาตรา 9 เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าพนักงานสรรพากรน้าไปส่ง ณ ภูมิล้าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส้านักงาน
ของบุคคลนั น ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท้าการของบุคคลนั น ถ้าไม่พบ
ผู้รับ ณ ภูมิล้าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ หรือส้านักงานของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและ
อยู่หรือท้างานในบ้านหรือส้านักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั นก็ได้ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารตามวิธีที่ก้าหนดในวรรคหนึ่ง หรือบุคคลนั นออกไป
นอกประเทศไทย ให้ใช้วิธีปิดหมายเอกสารนั นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่หรือส้านักงานของบุคคลนั น
หรือบ้านที่บุคคลนั นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั งสุดท้าย หรือ
จะโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จ้าหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั นก็ได้ 
  เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับ
เอกสารนั นแล้ว 



105 

  7.2.5 ก้าหนดให้ เจ้าพนักงานที่ดินที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ให้แจ้งการจดทะเบียนนั นต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และภายในก้าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 
 7.3 หมวด 2 การเสียภาษ ี
  7.3.1 ก้าหนดให้บุคคลผู้ได้รับมรดกดังต่อไปนี เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี  
        (1) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
        (2) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิล้าเนาหรือมีส้านักงานใหญ่ตั งอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันถึงวันที่มีสิทธิได้รับมรดก 
        (3) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
     ในกรณีที่ผู้ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในทะเบียนที่
ช้าระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือมีผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้อ้านาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของ
คณะบุคคลซึ่งมีอ้านาจบริหารกิจการทั งหมด เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย (ร่างมาตรา 11) 
  มาตรา 11 ภายใต้บังคับมาตรา 12 ให้บุคคลผู้ได้รับมรดกดังต่อไปนี เป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  
  (1) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
  (2) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิล้าเนาหรือมีส้านักงานใหญ่ตั งอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นเวลาสามปีติดต่อกันถึงวันที่มีสิทธิได้รับมรดก 
  (3) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือจัดตั งขึ นโดยกฎหมายไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ช้าระ
แล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอ้านาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะ
บุคคลซึ่งมีอ้านาจบริหารกิจการทั งหมด เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย   
  ในกรณีตาม (3) ถ้าในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินที่เป็นมรดกเป็น
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย แม้ภายหลังจะเปลี่ยนสภาพอย่างใด ก็ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย และผู้ได้รับมรดกนั นยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 12 
  7.3.2 ก้าหนดให้ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับใน
คราวเดียวหรือหลายคราว ถ้าแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่
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เกิน 50 ล้านบาท ทั งนี  มูลค่ามรดก หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับมรดกหักด้วยภาระ
หนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั น (ร่างมาตรา 12) 

มาตรา 12 ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือ
หลายคราว ถ้าแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท  

มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับเป็นมรดกหัก
ด้วยภาระหนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั น  
  7.3.3 ก้าหนดบทยกเว้นการเสียภาษีการรับมรดกให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับ
มรดก ได้แก่ บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั น
เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐและนิติ
บุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการศาสนา กิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์ บุคคลหรือ
องค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ ทั งนี เฉพาะ
ตามประเภทหรือรายชื่อที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวจะก้าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตามไว้ด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา 13) 
  มาตรา 13 บทบัญญัติในมาตรา 12 ไม่ใช่บังคับแก่ 
  (1) บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้
มรดกนั นเพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 
  (2) หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการศาสนา กิจการศึกษา 
หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 
  (3) บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ
สหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัตติต่อ
กันกับนานาประเทศ 
  ทั งนี  เฉพาะตามประเภทหรือรายชื่อที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวง
ดังกล่าวจะก้าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตามไว้ด้วยก็ได้ 
  7.3.4 ก้าหนดให้มรดกดังต่อไปนี เป็นมรดกซ่ึงต้องเสียภาษีการรับมรดก ได้แก่  
  (1) มรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย ส้าหรับกรณี
บุคคลผู้ได้รับมรดกและมีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติ
ไทยและบุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิล้าเนาหรือมีส้านักงานใหญ่ตั งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 3 
ปีติดตอ่กันถงึวันที่มีสิทธิได้รับมรดก 
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  (2) มรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ส้าหรับกรณีบุคคลผู้ได้รับมรดกและมี
หน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  ซึ่งเป็นบุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทยแต่ได้รับมรดกอัน
เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 
  สังหาริมทรัพย์ใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง (ร่างมาตรา 14)  
  มาตรา 14 มรดกซ่ึงต้องเสียภาษี ได้แก่ 
  (1) กรณีตามมาตรา 11 (1) และ (2) ได้แก่ มรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ
ไทยและนอกประเทศไทย 
  (2) กรณีตามมาตรา 11 (3) ได้แก่ มรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยุ่ในประเทศไทย 
  สังหาริมทรัพย์ใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 
  7.3.5 ก้าหนดให้การค้านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกให้ถือ
ตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั นเป็นมรดก โดยในกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ถือ
ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และในกรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั นในเวลาสิ นสุดเวลาท้าการของตลาดหลักทรัพย์นั นใน
เวลาสิ นสุดเวลาท้าการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก ส้าหรับกรณีอ่ืนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ก้าหนดเป็นการทั่วไปโดยไม่มีลักษณะ
เป็นการเฉพาะเจาะจง (ร่างมาตรา 15) 
  มาตรา 15 การค้านวณมูลค่าของทรัพย์สินให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่
ได้รับทรัพย์สินนั นเป็นมรดก ดังต่อไปนี  
  (1)  กรณี เป็นอสั งหาริมทรัพย์  ให้ถือเอาตามราคาป ระเมินทุนทรัพย์ ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
  (2) กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอา
ราคาของหลักทรัพย์นั นในเวลาสิ นสุดเวลาท้าการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก 
  (3) กรณีอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้ก้าหนดเป็การทั่วไปโดยไม่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง 
  ถ้าจ้าเป็นต้องค้านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ให้คิดตามอัตรา
แลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศก้าหนด  

7.3.6 ก้าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกค้านวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 
10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี ทั งนี  อัตราร้อยละ 10 ดังกล่าว จะตราพระราชกฤษฎีกา
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ลดลงตามที่เห็นสมควร โดยจะลดให้เป็นการทั่วไปหรือลดตามความสัมพันธ์ระหว่างยเจ้ามรดกและ
ผู้รับมรดกก็ได ้
 7.4 หมวด 3 การยื่นแบบ การช้าระภาษี และการประเมินภาษีการรับมรดก 
  7.4.1 การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
  7.4.1.1 ก้าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีและช้าระภาษี
ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก้าหนด ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดกที่เป็นเหตุให้มีหน้าที่
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี  ณ ส้านักงานสรรพากรพื นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานที่อ่ืน
ใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก้าหนด และก้าหนดให้เจ้าพนักงานประเมินด้าเนินการประเมินภาษีให้
แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสีย
ภาษีเพ่ิมและได้ช้าระภายในก้าหนดเวลา มิให้คิดเบี ยปรับหรือเงินเพ่ิม เว้นแต่การต้องเสียภาษีเพ่ิมนั น
เกิดจากรายการที่ผู้ยื่นมิได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไว้เป็นเท็จ ทั งนี  ระยะเวลา 1 ปี
ดังกล่าว เมื่อมีเหตุอันจ้าเป็นและสมควรที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปเป็นการเฉพาะกรณีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี (ร่างมาตรา 17) 
  มาตรา 17 ภายใตบ้ังคับมาตรา 23 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและช้าระภาษีตามแบบที่อธิบดีก้าหนด ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมรดกท่ีเป็นเหตุ
ให้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง 
  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช้าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นและช้าระ 
ณ ส้านักงานสรรพากรพื นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานที่อ่ืนใดตามท่ีอธิบดีก้าหนด 
  เมื่อเจ้าหน้าที่ของส้านักงานสรรพากรพื นที่สาขาได้รับแบบแสดงรายการภาษี
แล้ว ให้ส่งต่อเจ้าพนักงานประเมินโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานประเมินด้าเนินการประเมินภาษีให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษี
เพ่ิมและได้ช้าระภาษีภายในก้าหนดเวลาตามมาตรา 22 มิให้คิดเบี ยปรับหรือเงินเพ่ิม เว้นแต่การต้อง
เสียภาษีเพ่ิมนั นเกิดจากรายการที่ผู้ยื่นมิได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไว้เป็นเท็จ 
  ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคสาม เมื่อมีเหตุอันจ้าเป็นและสมควรที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปเป็นการเฉพาะกรณีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน
สามปี 
  7.4.1.2 ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด้าเนินการในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามก่อนครบก้าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี  
   (1) ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนครบก้าหนดเวลา โดยยังมิได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช้าระภาษี
พร้อมทั งเงินเพ่ิมแทนผู้ตายภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั ง โดยไม่ต้องเสียเบี ยปรับ 
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   (2) ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายเมื่อครบก้าหนดแล้ว โดยมิได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และช้าระภาษี
พร้อมเบี ยปรับและเงินเพ่ิมแทน โดยให้ด้าเนินการภายใน 150 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั ง (ร่างมาตรา 
18) 
  มาตราการ 18 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายเมื่อครบก้าหนดเวลาตาม
มาตรา 17 วรรคหนึ่ง โดยยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั นมีหน้าที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและช้าระภาษีพร้อมทั งเงินเพ่ิมตามมาตรา 31 แทนผู้ตายภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั ง โดยไม่ต้องเสียเบี ยปรับ ส้าหรับเงินเพ่ิมให้ค้านวณนับแต่วันที่พ้นก้าหนดเวลา
ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง จนถึงวันที่ช้าระภาษีครบถ้วน 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายเมื่อครบก้าหนดเวลาตามาตรา 17 วรรคหนึ่ง
แล้ว โดยมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
และช้าระภาษีพร้อมเบี ยปรับและเงินเพ่ิมแทนโดยให้ด้าเนินการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั ง ส้าหรับเบี ยปรับให้เสียหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่ต้องช้าระ เว้นแต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและช้าระภาษีภายหลังก้าหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเบี ยปรับสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องช้าระ 
ส้าหรับเงินเพ่ิมให้ค้านวณตั งแต่วันที่ครบก้าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง จนถึงวันที่ช้าระภาษี
ครบถ้วน 
  เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งและวรรครสองต้องไม่เกินเงินภาษีท่ีต้องช้าระ 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้มีสิทธิได้รับมรดกคนใดคนหนึ่งจะ
ด้าเนินการเองก็ได้ ภายในก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณ ี
  7.4.1.3 ก้าหนดให้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถึงแก่ความ
ตาย หากไม่มีการแต่งตั งผู้จัดการมรดกด้าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช้าระภาษีแทน ให้
ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายมีหน้าที่ด้าเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั งนี  ระยะเวลาการยื่ นแบบ
แสดงรายการภาษีและช้าระภาษี ให้กระท้าภายใน 150 วันนับแต่วันที่พ้นก้าหนดเวลา 180 วัน และ
ก้าหนดให้ในกรณีมีทายาทหลายคน ให้ทายาทตกลงมอบให้ทายาทคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้า
ไม่อาจตกลงกันได้ ให้ทายาทคนใคคนหนึ่งยื่นค้าร้องขอต่อศาลเพ่ือตั งผู้จัดการมรดกด้าเนินการต่อไปป 
(ร่างมาตรา 19)  
  มาตรา 19 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถึงแก่
ความตาย หากไม่มีการแต่งตั งผู้จัดการมรดกด้าเนินการแทนตามมาตรา 18 ให้ทายาทซึ่งมีสิทธิรับ
มรดกของผู้ตายมีหน้าที่ตามมาตรา 18 และให้น้าความในมาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช้าระภาษี ให้กระท้าการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันที่พ้นก้าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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  ในกรณีมีทายาทหลายคน ให้ทายาทตกลงมอบให้ทายาทคนหนึ่งเป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นค้าร้องขอต่อศาลเพ่ือตั งผู้จัดการมรดก
ด้าเนินการต่อไป 
  เมื่อพ้นก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากไม่มีผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและช้าระภาษีตามมาตรานี  ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ้านาจประเมินภาษีตามมาตรา 20 ได ้
     7.4.2 การช้าระภาษีและประเมินภาษีการรับมรดก 
  7.4.2.1 ก้าหนดให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ้านาจประเมินภาษีเมื่อผู้มีหน้าที่
เสียภาษีเสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก้าหนด โดยให้มีอ้านาจประเมิน
ภาษีได้ภายในก้าหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก้าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี (ร่าง
มาตรา 20)  
   มาตรา 20 ภายใต้บังคับมาตรา 17 เจ้าพนักงานประเมินมีอ้านาจประเมิน
ภาษีเมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก้าหนด โดยให้มี
อ้านาจประเมินภาษีได้ภายในก้าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก้าหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการภาษ ี
  7.4.2.2 ก้าหนดให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ้านาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีผู้แทน หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า กับมีอ้านาจสั่งบุคคลเหล่านั นให้น้าบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานอ่ืนอันควรแก่เรื่องมาตรวจสอบไต่สวนได้ หรือออกค้าสั่งให้บุคคลดังกล่าว ตอบค้าถาม
เป็นหนังสือ แต่จะต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือได้รับค้าสั่ง 
(ร่างมาตรา 21) 
  มาตรา 21 เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินการตามมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 
19 มาตรา 20 หรือมาตรา 24 ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ้านาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ผู้แทน หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า กับมีอ้านาจสั่งบุคคลเหล่านั นให้น้าบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนอันควรแก่เรื่องมาตรวจสอบไต่สวนได้ หรืออกค้าสั่งให้บุคคลดังกล่าวตอบค้าถามเป็น
หนังสือ แต่จะต้องให้เวลาล่วงงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือได้รับค้าสั่ง 
  7.4.2.3 ก้าหนดให้เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีแล้ว ให้แจ้งการ
ประเมินภาษีนั นเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี และให้ผู้นั นช้าระภาษีพร้อมทั งเบี ยปรับและเงิน
เพ่ิม ถ้ามี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ในกรณีนี  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะใช้สิทธิอุทธรณ์
การประเมินภาษีก็ได้ (ร่างมาตรา 22)  
  มาตรา 22 เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีแล้ว ให้แจ้งการประเมิน
ภาษีนั นเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี และให้ผู้นั นช้าระภาษีพร้อมทั งเบี ยปรับและเงินเพ่ิม ถ้ามี 
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ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ในกรณีนี  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีก็ได้  
  7.4.2.4 ก้าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจผ่อนช้าระภาษีได้ภายในเวลาไม่เกิน 
5 ปีก็ได้ ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อได้ช้าระภาษี
ครบถ้วนแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม แต่ในกรณีที่ผ่อนช้าระเกิน 2 ปี จะก้าหนดให้ต้องเสีย
เงินเพ่ิมบางส่วนตามที่ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ (ร่างมาตรา 23) 
  มาตรา 23 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจผ่อนช้าระภาษีได้ภายในเวลาไม่เกินห้าปีก็ได้ 
ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเม่ือได้ช้าระภาษีครบถ้วน
แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม แต่ในกรณีที่ผ่อนช้าระเกินสองปี จะก้าหนดให้ต้องเสียเงินเพ่ิม
บางส่วนตามที่ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้  
  7.4.2.5 ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอคืนภาษีการรับมรดก (ร่างมาตรา 
24)  
  มาตรา 24 ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ช้าระภาษีโดยไม่มีหน้าที่
ต้องเสียหรือได้ช้าระไว้เกินกว่าที่ต้องเสีย ให้ผู้นั นมีสิทธิได้รับคืนภาษี 
  ให้ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษีตามวรรคหนึ่งยื่นค้าร้องขอรับคืนภาษีพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานภายในห้าปีนับแต่วันช้าระภาษีทั งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ของส้านักงานสรรพากรพื นที่
สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
  ให้เจ้าหน้าที่ของส้านักงานสรรพากรพื นที่สาขาซึ่งรับค้าร้องไว้ ส่งค้าร้อง
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค้าร้อง และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค้าร้อง
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่การตรวจสอบแล้วเสร็จ 
  ในการขอรับคืนภาษี ไม่มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี ยจากเงินภาษีท่ีคืน 
  เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินการตรวจสอบการขอคืนภาษี ให้เจ้าพนักงาน
ประเมินมีอ้านาจประเมินภาษีได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในมาตรานี  
  7.4.2.6 ก้าหนดให้ภาษีซึ่งต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี  เมื่อถึงก้าหนดช้าระ
แล้ว ถ้ามิได้เสียให้ถือเป็นภาษีค้าง และเพ่ือให้ได้รับช้าระภาษีค้าง ก้าหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมี
อ้านาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักรโดยมิ
ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อ้านาจดังกล่าวอธิบดีกรมสรรพากรจะมอบให้รองอธิบดี
กรมสรรพากรหรือสรรพากรภาคส้าหรับการด้าเนินการภายในเขตท้องที่ก็ได้ (ร่างมาตรา 25) 
  มาตรา 25 ภาษีซึ่งต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี  เมื่อถึงก้าหนดช้าระแล้ว    
ถ้ามิได้เสียให้ถือเป็นภาษีค้าง 
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  เพ่ือให้ได้รับช้าระภาษีค้าง ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักรโดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือ
สั่ง อ้านาจดังกล่าวอธิบดีกรมสรรพากรจะมอบให้รองอธิบดีกรมสรรพากรหรือสรรพากรภาคส้าหรับ
การด้าเนินการภายในเขตท้องที่ก็ได้ 
  วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 
  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ
ยึดและขายทอดตลาด และเงินภาษีค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 
 7.5 หมวด 4 การอุทธรณ ์
  7.5.1 ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์การเสียภาษีการรับมรดก (ร่างมาตรา 
26)  
  มาตรา 26 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้า
พนักงานประเมิน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในก้าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี ทั งนี  โดยยื่นตามแบบ ณ สถานที่ที่อิบดีก้าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  คณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพากรหรือ
ผู้แทนเป็นประธาน ผู้แทนส้านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนกรมการปกครอง เป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ระยะเวลาดังกล่าวอธิบดีจะอนุมัติให้ขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินเก้า
สิบวัน เมื่อพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องรอฟังผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ แต่ต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ พ้น
ก้าหนดเวลาดังกล่าว 
  ค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ท้าเป็นหนังสือ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่มีค้าวินิจฉัย 
  ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแค่วันที่ได้รับทราบค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ 
  7.5.2 ก้าหนดให้การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้รอค้าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค้าพิพากษาได้ ก็ให้มีหน้าที่ช้าระ
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ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือได้รับทราบค้าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณ๊ 
(ร่างมาตรา 27)  
  มาตรา 27 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้รอค้าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค้าพิพากษาได้ ก็ให้มีหน้าที่ช้าระภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือได้รับทราบค้าพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่มีค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียภาษีเพ่ิมขึ น ผู้อุทธรณ์จะต้องช้าระภายใน
ก้าหนดเวลาเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 
  ในกรณีที่มีค้าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้อง
คดีไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียน้อยลง ให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีที่ต้องคืนให้แก่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค้าวินิจฉัยหรือค้าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 
  7.5.3 ก้าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์มีอ้านาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานประเมิน ในการออกกฎหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้แทน
หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า กับมีอ้านาจสั่งบุคคลเหล่านั นให้น้าบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน
อ่ืนอันควรแก่เรื่องมาตรวจสอบไต่สวน หรือออกค้าสั่งให้บุคคลดังกล่าวตอบค้าถามเป็นหนังสือได้ (ร่าง
มาตรา 28) 
  มาตรา 28 เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์มีอ้านาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 21 
 7.6 หมวด 5 เบี ยปรับและเงินเพ่ิม  
  7.6.1 ก้าหนดให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีที่มิ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน
ก้าหนดเวลาให้เสียเบี ยปรับอีก 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องช้าระ และผู้มีหน้าที่เสียภาษ๊ที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้จ้านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไปให้
เสียเบี ยปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีท่ีต้องเสียเพิ่ม (ร่างมาตรา 29) 
  มาตรา 29 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี ยปรับในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี  
  (1) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก้าหนดเวลา ให้เสียเบี ยปรับอีก    
สองเท่าของเงินภาษีท่ีต้องช้าระ 
  (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง อัน
เป็นเหตุให้จ้านวนภาษีท่ีต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีท่ีต้องเสียเพ่ิม 
  7.6.2 ก้าหนดให้เบี ยปรับตามพระราชบัญญัตินี  อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก้าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา 30) 
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  มาตรา 30 เบี ยปรับตามพระราชบัญญัตินี  อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ทั งนี  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนถึงเหตุแห่งการงดหรือลดเบี ยปรับ โดยค้านึงถึง
ความสุจริตและเหตุจ้าเป็นของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี เป็นส้าคัญ 
  7.6.3 ก้าหนดให้บุคคลใดที่ไม่ช้าระภาษีให้ครบถ้วนภายในก้าหนดเวลาตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องช้าระ 
โดยไม่รวมเบี ยปรับ ส้าหรับกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนก้าหนดเวลาการช้าระภาษีและได้ มีการ
ช้าระภาษีภายในก้าหนดเวลาที่เลื่อนให้นั น เงินเพ่ิมดังกล่าวให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือ
เศษของเดือน ทั งนี  การค้านวณเงินเพ่ิมให้เริ่มนับเมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีจนถึง
วันที่ช้าระภาษี แต่เงินเพ่ิมที่ค้านวณได้มิให้เกินจ้านวนภาษีท่ีต้องช้าระ (ร่างมาตรา 31) 
  มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 23 บุคคลใดไม่ช้าระภาษีให้ครบถ้วนภายใน
ก้าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีท่ีต้องช้าระ โดยไม่รวมเบี ยปรับ 
  ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนก้าหนดเวลาการช้าระภาษี และได้มีการ
ช้าระภาษีภายในก้าหนดเวลาที่เลื่อนให้นั น เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้า
ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 
  การค้านวณเงินเ พ่ิมตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เริ่มนับเมื่อพ้น
ก้าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีจนถึงวันที่ช้าระภาษี แต่เงินเพ่ิมที่ค้านวณได้มิให้เกินจ้านวน
ภาษีท่ีต้องช้าระ 
  7.6.4 ก้าหนดให้เบี ยปรับและเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือเป็นเงินภาษี (ร่าง
มาตรา 32) 
  มาตรา 32 เบี ยปรับและเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือเป็นเงินภาษี 
 7.7 หมวด 6 บทก้าหนดโทษ 
  7.7.1 บทก้าหนดโทษกรณีผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ร่างมาตรา 33) 
  มาตรา 33 ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามาตรา 17 โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
  7.7.2 บทก้าหนดโทษกรณีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
ประเมิน หรือไม่ยอมตอบค้าถามของเจ้าพนักงานประเมิน หรือประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
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  มาตรา 34 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค้าสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน
หรือไม่ยอมตอบค้าถามของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 21 หรือประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
ตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
  7.7.3 บทก้าหนดโทษกรณีผู้ใดท้าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคล
อ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท 
(ร่างมาตรา 35) 
  มาตรา 35 ผู้ใดท้าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่ง
ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่แสน
บาท 
  ในกรณีผู้กระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล หากกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั นได้มีส่วนในการกระท้าความผิดของนิติบุคคล ให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย 
  7.7.4 บทก้าหนดโทษกรณีเจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
รู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง น้าออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือท้าให้รู้โดยวิธีใด 
หรือปล่อยปละละเลยให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ โดยไม่มีอ้านาจกระท้าได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (ร่างมาตรา 36)  
  มาตรา 36 เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี            รู้
ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง น้าออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือท้าให้รู้โดยวิธีใด 
หรือปล่อยปละละเลยให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ โดยไม่มีอ้านาจกระท้าได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั งจ้า
ทั งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
  7.7.5 บทก้าหนดโทษกรณีผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค้า
เท็จหรือตอบค้าถามด้วยถ้อยค้าอันเป็นเท็จ หรือน้าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี  หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี  หรื อแนะน้า
หรือสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนใดกระท้าการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
120,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ (ร่างมาตรา 37) 
  มาตรา 37 เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
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  (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค้าเท็จ หรือตอบค้าถาม
ด้วยถ้อยค้าอันเป็นเท็จ หรือน้าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี  
  (2) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใด หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี  หรือ 
  (3) แนะน้าหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นใดกระท้าการตาม (1) หรือ (2)  
  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
หรือทั งจ้าทั งปรับ 
  7.7.6 ก้าหนดอ้านาจของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ (ร่าง
มาตรา 38) 
  มาตรา 38 บรรดาความผิดตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 และมาตรา 
37 ให้อธิบดีมีอ้านาจเปรียบเทียบได้  
  ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีช้าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดี
ก้าหนดแล้ว มิให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนั น 
  ถ้าอธิบดีเห็นว่าไม่ควรใช้อ้านาจเปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแล้วผู้มี
หน้าที่เสียภาษีไม่ยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยอมแล้วแต่ไม่ช้าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ผู้มี
อ้านาจเปรียบเทียบก้าหนด ให้ด้าเนินการฟ้องร้องต่อไป และในกรณีนี ห้ามมิให้ด้าเนินการ
เปรียบเทียบตามกฏหมายอื่นอีก  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการค้นคว้าอิสระ 

 
 แบบสอบถามฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออม/การลงทุน
ของลูกค้ารายใหญ่ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ซึ่งข้อมูลของท่านจะน้ามาวิเคราะห์ ในภาพรวม โดยไม่
แจกแจงการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามในครั งนี  

ค าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงใน       หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

ส่วนที่ 1  ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ให้พนักงานผู้ดูแลเป็นผู้ตอบค าถามแทน) 

ค้าชี แจง :  โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงใน        ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 

1.    อายุ...............................ปี 

2.    เพศ   

1)  ชาย     2)  หญิง 

3.    สถานภาพ 

                    1)   โสด     2)  สมรส 

       3)   หย่าร้าง       4)  หม้าย 
4.    รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

               1)   100,000 บาท – 399,999 บาท  2)  400,000 บาท - 699,999 บาท 

            3)   700,000 บาท – 999,999 บาท  4)  ตั งแต่ 1,000,000 บาท 

5.    ระดับการศึกษา 

      1)   ต่้ากว่าปริญญาตรี   2)  ปริญญาตรี / เทียบเท่า 

         3)   ปริญญาโท    4)  สูงกว่าปริญญาโท 
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6.   สาขาที่จบการศึกษาขั นสูงสุด 

  1)  วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

  2)  เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การเงิน/การตลาด/บัญชี 

  3)  อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

  4)  อื่น ๆ โปรดระบุ............................................... 

7.    อาชีพ 

                    1)  พนักงานบริษัทเอกชน   2)  ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
       3)  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    4)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 
 

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  

ค้าชี แจง :  โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียว 

 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก มากน้อยเพียงใด 

 มาก  ปานกลาง     น้อย  ไม่ทราบเลย 
 

2. โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียว 

ในเร่ืองต่อไปนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างไร 

 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ 

1) พ.ร.บ.ภาษีมรดก ผ่านการพิจารณาของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระที่ 3 
เรียบร้อยแล้วเมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 และมผีลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
180 วัน 

   

2) พ.ร.บ.ภาษีมรดก จัดเก็บเฉพาะส่วนท่ีมลูค่าเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 5% ส้าหรับ
บุพการีและผู้สบืสันดาน 

   

3) พ.ร.บ.ภาษีมรดก จัดเก็บเฉพาะส่วนท่ีมลูค่าเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 10% ส้าหรับผู้
ที่ไม่ใช่บุพการีและผูส้ืบสันดาน 
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ในเร่ืองต่อไปนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างไร 

 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ 

4 ) ภาษีการรับมรดก หากผูร้ับเปน็บุพการี ผู้สืบสันดาน หากรับเกิน 100 ล้านบาท เสยี
ภาษีในอัตรา 5% ของส่วนท่ีเกิน 100 ล้านบาท 

   

5 ) ภาษีการรับมรดก หากไม่ใช่ทายาท หากรับเกิน 100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 10% 
ของส่วนท่ีเกิน 100 ล้านบาท 

   

6 ) ไม่ใช้บังคับแก่มรดกท่ีเจ้ามรดกเสียชีวิตก่อนวันท่ี ร่าง พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ        

7) ไม่ใช้บังคับแก่มรดกท่ีคู่สมรสของเจ้ามรดกไดร้ับ จากเจ้ามรดก    

8) ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีมรดกเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต ได้แก่ บุคคลผู้มสีัญชาติไทย ผู้มไิดม้ี
สัญชาตไิทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และผู้ทีม่ิได้อยู่
ในประเทศไทยแต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

   

9 ) ยกเว้นการเสียภาษีการรับมรดกให้แก่บุคคลหรือองค์กรทีไ่ดร้ับมรดก ไดแ้ก่ บุคคลผู้
ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่าประสงค์ให้ใช้มรดกนั น เพื่อประโยชน์ใน
กิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์โดยให้
ก้าหนดเป็นกฎกระทรวง 

   

10) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดก ต้องยื่นแบบภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก    

11) ภาษีการให้ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคูส่มรสเป็นจ้านวนเกิน 20 ล้าน
บาท เสียภาษีในอัตรา 5% 

   

12) ภาษีการให้ผู้ที่ไม่ใช่ทายาทเปน็จ้านวนเกิน 10 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 5%    

13) การให้ทรัพย์สินจากการอุปการะ หรือจากการให้โดยเสน่หาเนือ่งในพิธีหรือตามโอกาส
แห่งขนบธรรมเนยีมประเพณีเป็นจ้านวนมากกว่า 10 ล้านบาทตลอดปีภาษี เสียภาษีใน
อัตรา 5% ของส่วนท่ีเกิน   
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3. ทราบหรือไม่ว่าทรัพย์สินใดต่อไปนี มีอยู่ในส่วนที่ต้องเสียภาษีมรดก หรืออยู่ในฐานภาษีมรดก และ
ทรัพย์สินใดอยู่ในส่วนที่ไม่เสียภาษีมรดก หรือไม่อยู่ในฐานภาษีมรดก หรือตอบไม่ทราบกรณีไม่รู้ 

 

ชนิดของทรัพย์สิน อยูใ่นฐานภาษมีรดก ไม่อยูใ่นฐานภาษมีรดก ไม่ทราบ 

เงินฝากกับสถาบันการเงิน    

พันธบัตรรัฐบาล    

กองทุนรวม    

หุ้นกู ้    

หุ้น    

อสังหาริมทรัพย ์    

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์    

ทองค้า    

เงินลงทุนในต่างประเทศใน
รูปแบบทรัสต ์
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ส่วนที่ 3  การทดสอบเมื่อมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

4.1 โปรดระบุสัดส่วนการออมและการลงทุนเป็นเปอร์เซ็น (จากเงินทุนทั งหมด 100%) ตามแผนการ
ลงทุนของท่าน ณ ปัจจุบันนี   

 

สาระส าคัญของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก : ให้ผู้รับมรดกมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท โดยในส่วนท่ีเกิน 100 ล้านบาท ให้เสีย
ภาษีร้อยละ 10 แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งมรดกท่ีต้องเสียภาษี
มี 5 ประเภท ได้แก่ 1.อสังหาริมทรัพย์ 2.หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. เงินฝาก 
หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือ
บุคคลที่ได้รับเงินนั นไว้ 4.ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 5.ทรัพย์ทางการเงินที่ก้าหนดเพิ่มขึ น โดยพระราช
กฤษฎีกา ทั งนี  พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลบังคับใช้ 180 วัน ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

4.2 หาก พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีการประกาศใช้ ท่านจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการออม/การลงทุนอย่างไร 
กรุณาระบุสัดส่วนการออมและการลงทุนอีกครั ง  

เงินฝาก
กับ

สถาบัน
การเงิน 

 

พันธบัตร
รัฐบาล 

 

กองทุน
รวม 

 

หุ้นกู ้

 

หุ้น 

 

อสังหา 
ริมทรัพย์ 

 

ประกัน
ชีวิต 

แบบ
สะสม
ทรัพย ์

 

ทองค้า 

 

อื่นๆ 

(โปรด
ระบุ) 

………… 

รวม 

(100%) 

% % % % % % % % % % 

 

เงินฝากกับ
สถาบัน
การเงิน 

 

พันธบัตร
รัฐบาล 

 

กองทุนรวม 

 

หุ้นกู ้

 

หุ้น 

 

อสังหาริม 

ทรัพย ์

 

ประกัน
ชีวิต 

แบบ
สะสม
ทรัพย ์

 

ทองค้า 

 

อื่นๆ 

(โปรด
ระบุ) 

………… 

รวม 

(100%) 

% % % % % % % % % % 
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4.3 ท่านมีการเตรียมความพร้อมที่จะด้าเนินการหรือด้าเนินการไปแล้ว ในทรัพย์สินของท่านอย่างไร
บ้างต่อการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

      ออมและลงทุนเป็นชื่อของทายาท 

      ทยอยโอนหุ้นให้แก่บุตร/ทายาท 

      ทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร/ทายาท 

      น้าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยจัดตั งกองทรัสต์ 

      อ่ืนๆ .......................................... 

 

ส่วนที่ 4  การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) 
โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้  หุ้น 
พันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives) 
       ไม่มี  น้อยกว่า 1 ปี  1-5 ปี   มากกว่า 5 ปี 
 
2. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จ้าเป็นต้องใช้เงินลงทุน 
       น้อยกว่า 1 ปี  1 ถึง น้อยกว่า 3 ปี        3- 7 ปี   มากกว่า 7 ปี 
 
3. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประจ้าหรือไม่             
      ต้องการมากที่สุด     ต้องการบ้าง        
      ต้องการเพียงเล็กน้อย      ไม่มีความต้องการ 

 
4. ทัศนคติเก่ียวกับการลงทุน 
      ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ นบ้าง 
      สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพ่ือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ นบ้าง  
      สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพ่ือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ น  
      อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจ้ากัดในการลงทุน  
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5. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะ
ท้าให้ขาดทุนได้มากขึ นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด           
      น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจ้า และให้ความปลอดภัยใน 
      การลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่้าสุด               
      รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
      ที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ นในระยะยาว               
      ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูง 
      กว่าในระยะยาว              
      มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดใน 
      ระยะยาว  
 
6. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่้ากว่า
เงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะท้าให้อ้านาจในการซื อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อ
ใดต่อไปนี ตรงกับท่านมากที่สุด           
      เงินต้นส้าหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่้ากว่าอัตราเงินเฟ้อ               
      รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพ่ือคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่า 
      อัตราเงินเฟ้อ              
      เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้                     
      ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่  
 
7. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด              
     ต่้ากว่า 10%     10% ถึงน้อยกว่า 20%        20 % - 50%           มากกว่า 50%  

 

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

    
ค้าถามส้าหรับสัมภาษณ์ ดังนี  
 
1. ท่านมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก อย่างไรบ้าง 
.................................................................................... ............................................................................
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

  
2. ปัจจุบันท่านมีการออม/การลงทุนรูปแบบใดบ้าง    
.................................................................................... ............................................................................
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3. ความวิตกกังวล หรือความคิดเห็นของท่าน ต่อ  พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
.................................................................................... ............................................................................
...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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4. ท่านคิดว่า พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุนของท่านหรือไม่ อย่างไร และ
เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกวิธีการออม/การลงทุนดังกล่าว 
.................................................................................... ............................................................................
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
 
5. ท่านมีวิธีการเตรียมการต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก อย่างไรบ้าง 
.................................................................................... ............................................................................
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก และท่านคิดว่า พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลต่อประเทศในด้าน
ใดบ้าง อย่างไร   
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 

 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
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แบบสอบถามพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
  

ชื่อโครงการวิจัย : พฤติกรรมการออม/การลงทุน ลูกค้ารายใหญ่ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
กรณีศึกษาลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(MBE) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท้าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การออม/การลงทุนลูกค้ารายใหญ่ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ………………….....................................…นามสกุล………..........……………………………… 
ต้าแหน่ง...................................................................................................................... ...........................
เบอร์โทรศัพท์....................................................... .................................................................... ............. 

*************************************************************************** 
 
ค าถามส าหรับสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
1. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ของลูกค้า 
............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

  
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในทางการเงินในการออม/การลงทุนของลูกค้า    
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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3. ความวิตกกังวล หรือความคิดเห็นของลูกค้า ต่อ  พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
4. ท่านคิดว่า พ.ร.บ.ภาษีมรดก มีผลต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุนของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
5. ลูกค้ามีวิธีการเตรียมการต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
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ภาคผนวก ค 
ผลการศึกษาเชิงคณุภาพ  

 
ส้าหรับในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพนั น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการ

สัมภาษณ์ลูกค้าเชิงลึก ลูกค้าท่ีอยู่ในกลุ่มตัวอย่างลูกค้ารายใหญ่จ้านวน 5 คน และส่วนที่สอง เป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลลูกค้ารายใหญ่ จ้านวน  10 คน เพ่ือ
น้าข้อมูลมาเพ่ิมเติมจากในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณในส่วนต้น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนนี  
ผู้วิจัยได้ท้าการสอบถามถึงประเด็นของความรู้ความเข้าใจของลูกค้า เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก การ
ออม/การลงทุนปัจจุบัน ของลูกค้า รวมถึงความวิตกกังวล หรือความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ผล
ของ พ.ร.บ.ภาษีมรดกต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุน ซึ่งได้ผลดังต่อไปนี  

 
ส่วนที่ 1 ท้าการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 5 คน โดยสรุปเป็น

ประเด็นได้ดังต่อไปนี  
1. ความรู้ความเข้าใจของลูกค้า เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ลูกค้าทราบถึง พ.ร.บ.ภาษีมรดก ที่รัฐบาลออกร่าง 
พ.ร.บ.ภาษีมรดกนี  ส่วนใหญ่ทราบเพียงจ้านวนหลักเกณฑ์เบื องต้น เช่น การเก็บภาษีในผู้ที่มีทรัพย์สิน
สุทธิเกิน 100 ล้านบาท หากมีการให้เป็นมรดก ในอัตราร้อยละ 10 เท่านั น ประกอบกับร่าง พ.ร.บ. ที่
ยังไม่มีการน้าออกมาใช้จริง ท้าให้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ลึกลงไป  ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของ
การศึกษาในส่วนข้างต้น ที่ลูกค้ารายใหญ่ยังคงมีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

2. การออม/การลงทุนปัจจุบัน ของลูกค้า 
 พบว่า ลูกค้าที่ท้าการสัมภาษณ์นั น แต่ละคนมีรูปแบบการออมที่กระจายตัวไปใน

รูปแบบต่างๆ เนื่องจากมีสินทรัพย์เป็นจ้านวนมาก แต่ปัจจัยในการตัดสินใจท้าการออมหรือลงทุน จะ
ขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ โดยเลือกที่จะลงทุนในธุระกิจที่ค่อนข้างมั่นคง ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาของการลงทุนนั น น้อยที่สุด ซึ่งเชื่อมโยงในด้านความเสี่ยง 
แต่สุดท้ายมักเลือกลงทุนที่มีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่้า และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นอีก
รูปแบบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากลูกค้าเห็นว่าสามารถท้าก้าไรได้เป็นอย่างดี แต่ต้องเลือกพื นที่ของ
อสังหาริมทรัพย์ให้ดี โดยค้านึงถึงผลก้าไรและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์แปลงนั น
เป็นหลัก เมื่อถึงจุดที่พอใจก็ท้าการขาย ไม่รอถึงให้ตกเป็นมรดก ซึ่งหากจะเป็นมรดกในที่สุดแล้วก็
ยินดีที่เสียภาษีตามกฎหมาย 
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3. ความวิตกกังวล หรือความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
 ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลกับ พ.ร.บ. ภาษีมรดก เนื่องจากยังไม่มีการน้าออกมาใช้

จริง และถึงแม้น้าออกมาใช้จริง ก็ได้รับผลกระทบไม่เยอะมาก เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่ท้าการสัมภาษณ์
อยู่ในระดับลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารก็จริง แต่มีจ้านวนไม่มากที่ได้รับผลในส่วนของภาษีมรดกและ
บุคคลที่สัมภาษณ์นี ส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวก โดยเห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก นี  ว่าสมควร
น้ามาใช้ เพ่ือเป็นการกระจายความเป็นธรรม คนที่มีรายได้มากย่อมควรที่จะคืนกลับผลประโยชน์
ให้แก่รัฐบาลเพ่ือน้าไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป อัตราภาษีเหมาะสมแล้วในการจัดเก็บ ซึ่งหาก
บุคคลใดมีทรัพย์สินมากก็เสียเป็นจ้านวนมาก เป็นการเหมาะสมแล้ว  

4. ผลของ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุน 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุนบ้างในบางราย โดย

รายที่ไม่เห็นด้วยต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก จะมีการเตรียมวางแผนที่จะทยอยโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้สืบสันดาน ถ่ายโอนหรือท้าการขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนในรายที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออม/การ
ลงทุน แต่ลูกค้าก็ยังคงมีการวางแผนเรื่องของมรดกล่วงหน้า และคิดว่าไม่ช้าก็เร็วที่จะต้องให้ทรัพย์สิน
ของเขาแก่ทายาทหรือผู้สืบสันดานอยู่ดี หากจะมี พ.ร.บ.ภาษีมรดก ออกมาใช้ ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ในการที่จะทยอยโอนทรัพย์สินต่างๆ ให้แก่ทายาทหรือผู้สืบสันดานเสียตั งแต่ พ.ร.บ.ภาษีมรดกมีการ
บังคับใช้จริง แต่ในส่วนของสินทรัพย์ที่หามาได้ใหม่ในอนาคต ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของในอนาคตต่อไป 
การออม/การลงทุน ยังคงขึ นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาที่มีการลงทุน และความต้องการ
ผลตอบแทนของบุคคลประกอบกับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้เป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี เน้น
ออม/ลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่้า และถือว่า พ.ร.บ.ภาษีมรดก ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการ
ออม/การลงทุน 

 ส่วนในด้านของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยต่อ พ.ร.บ.ภาษี ชี แจงว่า เป็นภาษีที่พวกเขามีการ
เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว จึงอาจเป็นการเก็บที่ซ ้าซ้อน และในที่สุดพวกเขาอาจจะท้าการ
วางแผนภาษี โดยอาจท้าการออม/การลงทุน โดยที่จะลดการเสียภาษีมรดกให้ได้มากที่สุด เช่น การ
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจท้าให้เงินไหลออกประเทศในที่สุด 

ส่วนที่ 2 การสัมภาษณเ์ชิงลึก พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลลูกคา้ราย
ใหญ่ จ้านวน 10 คน สามารถสรุปเป็นประเด็น ดังนี  

1. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  
 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ของลูกค้าในภาพรวมลูกค้ายังคงมี 
 ความรู้ความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ในระดับค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง โดย

แบ่งเป็นช่วงอายุซึ่งลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 50-65 ปี จะมีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีมรดก 
มากกว่า โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจที่มีกิจการขนาดใหญ่ บ้างได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกลุ่มนี 
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จะเป็นกังวลในผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับการบริหารจัดการด้านการเงินของกิจการและของครอบครัว 
จึงได้มีการศึกษาข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้ารับการอบรม สัมมนาจากธนาคารต่างๆ จนเกิดความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดการสินทรัพย์เพ่ือรองรับกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดก  

 ส่วนในกลุ่มของลูกค้าช่วงอายุระหว่าง 65-80 ปี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั งธุรกิจในล้าดับต้น 
และได้วางมือให้ลูกหลานเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจของตนแล้ว จึงอาจไม่ได้ท้าการศึกษาข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยรับข่าวสารหรือความรู้จากลูกหลานที่ตนไว้ใจ ในกลุ่มนี  ลูกหลานจะเป็นผู้วิจัยข้อมูล หรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางธนาคารแทน เนื่องจากกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับตนเองโดยตรง
ในการรับมรดก ท้าให้ลูกค้าในกลุ่มนี มีระดับความรู้ความเข้าใจโดยรวมน้อยกว่าในลูกค้ากลุ่มช่วงอายุ 
50-65 ปี 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจในทางการเงินในการออม/การลงทุนของลูกค้า    
 ลูกค้ากลุ่มนี  มีระดับความรู้ความเข้าใจทางการเงินในการออม/การลงทุน ในระดับที่

ดีมาอยู่แล้ว เนื่องจากต้องมีพื นฐานในการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทให้เติบโตมาจนถึง
ปัจจุบัน ส่งผลให้การบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับที่ดีด้วย
เช่นกัน  

3. ความวิตกกังวล หรือความคิดเห็นของลูกค้า ต่อ  พ.ร.บ.ภาษีมรดก  
 ความวิตกกังวลต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ขึ นอยู่กับจ้านวนของทรัพย์สินที่ลูกค้าถือครอง  
 โดยเป็นความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับการบริหารจัดการด้านการเงินทั งของ

กิจการและของครอบครัว อาทิ กังวลว่าทรัพย์สินของบริษัท เช่น ที่ดิน หากต้องโอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ล้าดับขั นต่างๆ แล้ว ต้องค้านวณภาษีมรดกอย่างไร เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด
ในภายหลัง 

4. ผลต่อพฤติกรรมการออม/การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ ในความคิดเห็นของพนักงาน
ธนาคารผู้ดูแลลูกค้ากลุ่มนี   

 พบว่า มีผลค่อนข้างมาก เนื่องจากลูกค้ามีความกังวลในทรัพย์สินทางการเงินที่ตน 
 มีชื่อเป็นเจ้าของ จึงต้องมีการบริหารจัดการใหม่เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบในเรื่องของ

ภาษีมรดก จึงเกิดเป็นพฤติกรรมการออม/การลงทุนโดยใช้ชื่อของทายาทเป็นหลัก เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบในภายหลังและเลือกที่จะลงทุนเป็นทรัพย์สินที่อยู่นอกฐานภาษีมากขึ น เช่น ลงทุนในธุรกิจ 
ทองค้า ประกันชีวิต เป็นต้น  

5. วิธีการเตรียมการต่อ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ของลูกค้ารายใหญ่ 
 ลูกค้ารายใหญ่จะมีการเตรียมการต่อสถานการณ์โดย ติดตามข่าวสาร จัดท้าข้อมูล

ทรัพย์สินเพื่อเตรียมวางแผนกองมรดก ท้าการทยอยโอนหุ้นให้แก่ทายาท รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ และ
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อาจให้ผู้เชี่ยวชาญวางแผนทางการเงินเป็นผู้วางแผนให้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่ท้าได้ 

จากการสัมภาษณ์ข้างต้น พบว่าลูกค้ารายใหญ่เหล่านี มีทั งกลุ่มที่มีความกังวลต่อการ
ประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก และกลุ่มที่ไม่ได้มีความวิตกกังวลมากนัก ถึงแม้จะได้รับค้าตอบว่าไม่มี
ความวิตกกังวล แต่พบว่ามีลูกค้ารายใหญ่มีการปรับตัวในการบริหารสินทรัพย์ในการออม การลงทุน 
ภายหลังที่มีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดก ซึ่งเห็นได้จากตารางที่ 11 การวิเคราะห์แบบจ้าลอง 
Proportion logit model ผ่านเทคนิค SUR พบว่า การประกาศ พ.ร.บ.ภาษีมรดกนั น ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออม การลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้ารายใหญ่จะลดสัดส่วนการออม การลงทุน
ในสินทรัพย์ที่อยู่ในฐานภาษีมรดก ได้แก่ เงินฝากกับสถาบันการเงิน กองทุนรวม หุ้นกู้ อสังหาริมทรัพย์ 
และเพ่ิมสัดส่วนการออม การลงทุนในสินทรัพย์นอกฐานภาษีมรดก ได้แก่ ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ และทองค้า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน รวมถึงในส่วนของสัดส่วนการออม การลงทุนในพันธบัตร 
และหุ้น ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนที่มากขึ น ซึ่งตรงข้ามกับสมมติฐานนั น ทั งหมดนี สามารถอธิบายได้จาก
ทฤษฎีกระบวนการเลือกลงทุนของ Ben-Akiva and Lehman (1985) ด้วยความที่เป็นกลุ่มที่มีนิสัย
สนใจในการลงทุนและบริหารสินทรัพย์เป็นทุนเดิม ท้าให้พวกเขามีช่องทางในการบริหารสินทรัพย์ให้
ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะกระทบต่อสินทรัพย์ของพวกเขาน้อยที่สุดอยู่แล้ว ซึ่ง
เป็นการปรับตัวในเชิงพฤติกรรมเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุด 
แต่ยังคงอยู่ภายใต้ระดับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนั่นเอง  
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