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บทคัดย่อ 

  การศึกษาการวิจัยในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพ
ในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ   2) เพื่อ
ศกึษาความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่สง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสีย
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจ 3) เพื่อศึกษา        
ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินได้นิ ติบุคคลของ
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ 4) เพื่อศึกษาทศันคติในการเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคลที่สง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความ
ดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ 
 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจยัในครัง้นี ้คือ ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษี
ธุรกิจ จ านวน 430 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน ์(Google Form) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ 
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Average) และ ค่าส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)              
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่ม (T-test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม 
(Analysis of variance ANOVA (F-test) และการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคุณ  (Multiple Linear 
Regression) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร ์ในการวิเคราะหข์อ้มลูสถิติ 
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภทการจัดตัง้ในรูปแบบบริษัทจ ากัด ประกอบกิจการ
ประเภทบริการ มีระยะเวลาในการประกอบกิจการตัง้แต่ 1-10 ปี  มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
และไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจประเภทรูปแบบธุรกิจ   
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จดทะเบียนใน/นอกตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมี
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษี
ธุรกิจที่ไม่แตกต่างกนั สว่นขอ้มลูทั่วไปส าหรบัระยะเวลาในการประกอบธุรกิจและทุนจดทะเบียนส่งผล
ต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดูแลของกอง
บริหารภาษีธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านความรู้         
ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ดา้นที่ปรกึษาดา้นภาษีอากร และดา้นทศันคติในการ
เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของผูป้ระกอบการ
ที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงนิได้นิติบุคคล, ทีป่รึกษาด้านภาษีอากร , 
ทัศนคติในการเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคล , ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
 

ABSTRACT 
 

  The objective of this research were 1) to examine factors affecting the efficiency of 
corporate income tax payment of companies under the supervision of the Business Tax 
Administration Office 2) to examine knowledge and understanding of corporate income tax 
planning that affects the efficiency of corporate income tax of companies under the 
supervision of the Business Tax Administration Office 3) to examine the use of tax advisors 
that affect the income efficiency of corporate income tax payment of companies under the 
supervision of the Business Tax Administration Office 4) to examine the attitudes on corporate 
income tax payment that affect the efficiency of corporate income tax payment of companies 
in the in charge of the Business Tax Administration Office. 
 The sample group used in this research were 430 companies under the supervision 
of the Business Tax Administration Office using online questionnaires (Google Form) as a 
data collection tool. The statistics used in this data analysis were frequency, percentage, 
average and standard deviation, T-test. Analysis of mean difference of more than 2 groups 



(Analysis of variance ANOVA (F-test) and Multiple Linear Regression) by using computer 
software package for statistical data analysis.  
 The results of the study found that most of the establishments were in the form of a 
limited company. Business services have a period of business from 1-10 years, a registered 
capital of not more than 5 million baht and is not listed on the Stock Exchange of Thailand. 
 The hypothesis testing results revealed that the general information factor of the 
business model type nature of business has no differences in listed or non listed companies 
under the supervision of the Business Tax Administration Office. while the period of business 
operation and the registered capital affect the corporate income tax efficiency of companies 
under the supervision of the Business Tax Administration Office with statistically significant at 
the level 0.05 Knowledge factor of corporate income tax planning , use of tax advisors and 
the attitudes on corporate income tax payment affecting the efficiency of corporate income 
tax payment of companies under the supervision of the Business Tax Administration Office 
with statistically significant at the level 0.05. 
 
Keywords : Knowledge and understanding of corporate income tax planning , Tax advisor , 
Attitudes on corporate income tax , Efficiency of corporate income tax payment 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในสถานการณโ์ควิด19 ที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยนัน้ ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตหลากหลายดา้น ปัจจยัหลกัที่สง่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกวา้ง คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ เช่น การปิดตัวลงของธุรกิจ การลดการผลิตของธุรกิจ ท าใหเ้กิดการว่างงาน เมื่อไม่มี
การจา้งงาน ก็ไม่มีรายได ้ไม่เกิดการจับจ่ายใชส้อยในระบบเศรษฐกิจ จึงกระทบต่อการจัดเก็บภาษี
ของภาครฐัลดลง ดงันัน้ ภาครฐัจึงออกนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง ฯลฯ ซึ่ง
การจดัเก็บภาษีนัน้หน่วยงานหลกัที่รบัผิดชอบ ไดแ้ก่ กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต และกรมศลุกากร   
  กรมสรรพากร มีหน้าที่การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายประมวลรษัฎากร โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ภาษีทางตรง และภาษีทางออ้ม ซึ่งภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงที่มีล  าดบัการ
จดัเก็บภาษีเป็นอนัดบัสอง ในปีงบประมาณ 2564 แต่ยงัต ่ากว่าเป้าหมายประมาณการ ดงันัน้ ภาครฐั
จึงมีมาตรฐการเพิ่มการจัดเก็บภาษีอากรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากร



อย่างมีประสิทธิภาพ  และส าหรบัผูป้ระกอบการที่มีหนา้ที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ตอ้งมีวิธีการที่ท าให้
เสียภาษีที่น้อย แต่ไม่ผิดหลักกฎหมาย จ าเป็นตอ้งอาศัยหลักการวางแผนภาษีอากร ประกอบดว้ย 
ความรู ้ความเข้าใจในข้อกฎหมายภาษีอากร ข้อกฎหมายอ่ืน รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ สิทธิ
ประโยชนท์างภาษีอากร มาตรฐานการบญัชีและระบบบญัชี และที่ปรกึษาดา้นภาษีอากรเขา้มาช่วยใน
การวางแผนภาษีอากร ติดต่อประสานกับเจา้พนกังานจัดเก็บภาษีอากร และยงัช่วยสรา้งทัศนคติที่ดี
ต่อการเสียภาษีอากรระหว่างผูป้ระกอบการและหน่วยงานที่มีหนา้ที่จดัเก็บภาษี ซึ่งเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่ท า
ใหเ้กิดความเชื่อมั่นในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลดว้ยความสมคัรใจ ดงันัน้ ภาครฐัจึงตอ้งสรา้งความ
โปรง่ใส ง่ายต่อการตรวจสอบทัง้สองฝ่าย เพื่อใหเ้กิดการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
อย่างถกูตอ้ง เป็นธรรม เสมอภาค จึงจะช่วยขจดัปัญหาการหลีกเลี่ยงและหนีภาษีอากรได ้
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ 
 2. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้นิ ติบุคคลส่งผลต่อการมี
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษี
ธุรกิจ 
 3.  เพื่อศึกษาที่ปรกึษาดา้นภาษีอากรที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ 
 4.  เพื่อศึกษาทศันคติในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสีย
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ 
 
นิยามค าศัพท ์
 ความรู ้ความเขา้ในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล หมายถึง ผูป้ระกอบการทราบถึง ข้อ
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ลักษณะรูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
มาตรฐานการบญัชี และระบบบญัชี ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ 
 ที่ปรกึษาดา้นภาษีอากร  หมายถึง ผูป้ระกอบการทราบถึงความหมายของอาชีพที่ปรกึษาภาษี
อากร หนา้ที่ของการมีที่ปรกึษาภาษีอากร แนวทางการเลือกและประโยชนท์ี่จะไดร้บั    
 ทัศนคติในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล หมายถึง  ผูป้ระกอบการทราบถึงความส าคัญและ
ประโยชนใ์นการเสียภาษีอากร หนา้ที่ของผูป้ระกอบการ การเสียภาษีดว้ยความเต็มใจและสมคัรใจ   



   ประสิทธิในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล หมายถึง  ผูป้ระกอบการเสียภาษีอากรดว้ยความ
ถกูตอ้ง เป็นธรรม เกิดความสะดวก สบาย รวดเรว็ในวิธีการและก าหนดระยะเวลาในการเสียภาษีอากร  
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
   1.  ขอบเขตด้านเนื ้อหา ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จดทะเบียนใน/นอกตลาด
หลกัทรพัย ์และดา้นความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และที่ปรึกษาดา้นภาษี
อากร และทศันคติในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูป้ระกอบอยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ  
 3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษาวิจยัครัง้นีจ้ะท าการวิจัยตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2565  
ถึงเดือนกนัยายน 2565 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

1.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร 
  กฎหมายตามประมวลรัษฎากร คือ ภาษีอากร สิ่งที่ร ัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎร แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (ม.65  ,67 ,70,70ทวิ) ภาษีทางออ้ม 
เช่น ภาษีมลูค่าเพิ่ม และวตัถปุระสงคภ์าษีอากร โครงสรา้งภาษีอากร หนา้ที่ในทางภาษีอากร และสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีอากร ตามกรมสรรพากร www.rd.go.th และหนังสือของศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ    
ศิริคณุโชติ นายก าธร สิริชูติวงศ ์นายอดิศกัดิ์ สืบประดิษฐ์ นายภิรตัน ์เจียรนยั หนงัสือ ภาษีอากรตาม
ประมวลรษัฎากร 2564 
 

  2.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีและ
ระบบบัญชี      

ประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ การแบ่งประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะคือ  1) แบ่ง
ตามลกัษณะการด าเนินงานหรือกิจกรรมแบ่งได ้3 ลกัษณะคือ พานิชยกรรม บรกิาร ผลิต   2) แบ่งตาม
รูปแบบของการประกอบการตามกฎหมายซึ่งสามารถแบ่งตามได้ 3 ประเภท คือ กิจการเจ้าของ        
คนเดียว หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิัทจ ากดั (บรษิัทมหาชนจ ากดั) ตามสชุาติเหล่าปรีดา. หลกัการบญัชี 1 
.กรุงเทพมหานคร :ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง , 2563) และมาตรฐานการบญัชี (accounting 



standard) เป็นหลักการบัญชีที่ยอมรบักันโดยทั่วไป ซึ่งจะแสดงถึงกฎเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติทางการ
บญัชี (สภาวิชาชีพบญัชี) และระบบบญัชี คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อใหบ้ริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูล 
เช่น เอกสารการโอนเงิน เอกสารการเบิกจ่ายไวเ้ป็นหมวดหมู่เรียงล าดับวนัที่ เพื่อใหง้่ายต่อการคน้หา 
และสะดวกในการที่จะทราบต้นทุนและก าไรของบริษัท (Weygandt; Kieso; Kimmel (2003). 
Financial Accounting. Susan Elbe. p. 6. ISBN 0-471-07241-9.) 

 

3.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทีป่รึกษาด้านภาษีอากร 
   ที่ปรึกษาดา้นภาษีอากร คือ ที่ปรึกษาภาษีอากรเป็นอาชีพที่ใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาทางดา้น
กฎหมายภาษีอากร เป็นผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญทางดา้นภาษี ช่วยกิจการดูแลจัดการเรื่องภาษี 
ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร (บทความ คณุสมบติัและองคค์วามรูข้องที่ปรึกษาภาษีอากรใน
ประเทศไทย,วิกานดา รสชุ่ม ,วารสารสภาวิชาชีพบญัชี ปีที่1, ฉบบัที่1 มกราคม-เมษายน 2562,)  
 

      4.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติในการเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
   ทศันคติในการเสียภาษี คือ เป็นแนวคิดอนัเด่นชัดที่สุดและจ าเป็นที่สดุในจิตวิทยาสงัคมร่วม
สมัย" ทัศนคติสามารถสรา้งขึน้จากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันของบุคคล หนึ่ง ๆ สามารถ
ตรวจวัดและเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย (กอร์ดอน                              
ออลพอรต์) 
 

5.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
    ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ รฐัธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้
ประชาชน มีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบญัญัติและในการบญัญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดี
นัน้ มีหลกัการบางประการที่ควรค านึงถึง เพื่อใหป้ระชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษี และท าให้
เกิดการใชบ้งัคบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลกัษณะภาษีอากรที่ดี 7 ลกัษณะ (ศาสตราจารย ์ดร.สเุมธ 
ศิริคณุโชติ นายก าธร สิริชูติวงศ ์นายอดิศกัดิ์ สืบประดิษฐ์ นายภิรตัน ์เจียรนยั หนงัสือ ภาษีอากรตาม
ประมวลรษัฎากร 2564) 
 

      6.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
ธิพาภรณ ์ไตรสธุา จนัทนา แสนสขุ  (2561)  ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีและทศันคติต่อ

การช าระภาษี ส่งผลต่อความตัง้ใจช าระภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของกิจการในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การทดสอบอิทธิพล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กิจการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งช าระภาษี จ านวน 159 ราย สถิติที่



ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ
ภาษีอยู่ในระดับมาก โดยที่ดา้นกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและดา้นกระบวนการในการ
ช าระภาษีอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติต่อการช าระภาษีอยู่ในระดับมาก โดยที่
ดา้นความส าคญัของการช าระภาษี ดา้นความเป็นธรรมต่อการจดัเก็บภาษีอยู่ในระดบัมาก และความ
ตัง้ใจช าระภาษีเงินไดน้ิติบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรบัการทดสอบอิทธิพล พบว่า ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับภาษี ดา้นกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและทัศนคติต่อการช าระภาษี ดา้น
ความส าคัญของการช าระภาษีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจช าระภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส่วนความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัภาษี ดา้นกระบวนการในการช าระภาษี ดา้นการรบัรูข้่าวสารการช าระภาษีและทศันคติ
ต่อการช าระภาษี  ดา้นความเป็นธรรมต่อการจดัเก็บภาษี ดา้นประสิทธิภาพในการบรหิารเงินภาษีของ
รฐัไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจช าระภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของ
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจที่ต่างกนั 
 2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกนัสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจที่ต่างกนั 
 3.  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษี
เงินไดน้ิติบคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจที่ต่างกนั 
 4.  ทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกนัที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจที่ต่างกนั 
 5.  จดทะเบียนใน/นอกตลาดหลกัทรพัยท์ี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสีย
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจที่ต่างกนั 
  6.  ความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการ
เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ 

7.  การใชท้ี่ปรกึษาดา้นภาษีอากรส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ 
  8.  ทัศนคติในการเสียภาษีภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษี
เงินไดน้ิติบคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ 



กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
   ตัวแปรอิสระ 
 
 
         ตัวแปรตาม 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1.  วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) การใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire Form) ไดท้ าการแจกแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางออนไลน ์(Google Form) เพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างที่เป็นผูป้ระกอบการ

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
1. รูปแบบธุรกิจ 
2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
3.  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
4.  ทนุจดทะเบียน 
5. จดทะเบียนใน/นอกตลาดหลกัทรพัย ์
   

ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงนิ
ได้นิติบุคคล 

1.  กฎหมายประมวลรษัฎากรและประเภทภาษี
อากร และสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร 
2.  ประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ มาตรฐานการ
บญัชีและระบบบญัชี 
  
   

ทีป่รึกษาด้านภาษีอากร   

  

 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการเสีย
ภาษีเงนิได้นิติบุคคลของ
ผู้ประกอบการทีอ่ยู่ใน

ความดูแลของกองบริหาร
ภาษีธุรกิจ 

 
 
 

 

 
ทัศนคติในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 



ที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ จ านวน 430 ราย ใชส้ตูรทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane)    
ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่กลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 5% 
 

  2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาในงานวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (questionnaire Form) การ
เก็บรวบรวมขอ้มลู มีองคป์ระกอบ 5 ตอน ดงันี ้
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจ ไดแ้ก่ รูปแบบธุรกิจ ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนใน/นอกตลาด
หลกัทรพัย ์ซึ่งมีใหเ้ลือกเพียง 1 ตวัเลือกเท่านัน้ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งมี
ใหเ้ลือกเพียง 1 ตวัเลือกเท่านัน้ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่ปรกึษาดา้นภาษีอากร ซึ่งมีใหเ้ลือกเพียง 1 ตวัเลือกเท่านัน้ 
   ตอนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งมีใหเ้ลือกเพียง 1 ตวัเลือก
เท่านัน้ 
   ตอนที่ 5 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ใน
ความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ ซึ่งมีใหเ้ลือกเพียง 1 ตวัเลือกเท่านัน้ 
 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยใช้สุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  ซึ่งผู้วิจัยจะ
เลือกใชว้ิธีสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

4.  การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
การวิจัยในครัง้นี ้ใชค้อมพิวเตอรใ์นการวิเคราะหแ์ละประมวลผลของขอ้มูล ผ่านโปรแกรม

ส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร ์โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
1.  ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจ ประกอบดว้ย รูปแบบธุรกิจ ลกัษณะการประกอบกิจการ ระยะเวลา

ในการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนใน/นอกตลาดหลักทรัพย์ ใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2.  ดา้นความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนเงินไดน้ิติบุคคล   ดา้นที่ปรึกษาดา้นภาษีอากร    
ด้านทัศนคติในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Average) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



3.  ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชส้ถิติวิเคราะหห์าค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่ม      
(T-test) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (Analysis of variance ANOVA (F-test) และ    
การวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณุ (Multiple Linear Regression) 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห ์ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจ  การศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพ
ในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ มีผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 430 ราย  ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 307 ราย คิดเป็น
รอ้ยละ 71.40  ประเภทบรกิาร จ านวน 271 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 63.02 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
ตัง้แต่ 1-10 ปี จ านวน 238 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 55.35  ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท จ านวน 201 
ราย คิดเป็นรอ้ยละ 46.874 และไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จ านวน 353 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
82.10  
  2.  ผลการวิเคราะหค์วามรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (x ̅3.85) ซึ่งประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่  
  ดา้นความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายภาษีอากร ประมวลรษัฎากร ประเภทภาษี

อากร และสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅3.84) โดยมีขอ้เฉลี่ย
มากที่สดุ คือ ผูป้ระกอบการทราบถึงความหมายของภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีเงินไดน้ิติ

บุคคล (นิติบุคคลที่ตอ้งเสียและที่ไดร้บัยกเวน้) และหลกัการค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (ฐานภาษี ,

รอบระยะเวลาบญัชี) (x ̅3.96) 
   ดา้นความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีและ

ระบบบญัชี ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x ̅3.86) โดยมีขอ้เฉลี่ยมากที่สดุ คือ ผูป้ระกอบการมี
การศกึษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทธุรกิจ (ผลิต บรกิาร พาณิชย กรรม)   รูปแบบธุรกิจ (หา้ง
หุน้ส่วน บริษัท ฯลฯ) ว่ามีความสอดคลอ้งที่จะไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการวางแผนภาษีอากรและเสีย
ภาษีอากร  และผูป้ระกอบการทราบถึงข้อดี ขอ้เสียส าหรบัประเภทธุรกิจและรูปแบบธุรกิจในการ

วางแผนภาษีอากรและการเสียภาษีอากร (x ̅3.91) 



3.  ผลการวิเคราะหท์ี่ปรกึษาดา้นภาษีอากร ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x ̅3.88) โดย
มีข้อเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการทราบถึงความหมายของอาชีพที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax 

Consultant/Tax Advisor) ว่าเป็นอาชีพที่ใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาทางดา้นกฎหมายภาษีอากร  (x ̅3.89) 
  4.  ผลการวิเคราะหท์ัศนคติในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (x ̅4.05) โดยมีขอ้เฉลี่ยมากที่สดุ คือ  ผูป้ระกอบการทราบถึงการเสียภาษีอากรว่าเป็นหนา้ที่ของ

ท่าน  (x ̅4.12) 
 5. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก  (x ̅4.01)  โดยมีขอ้เฉลี่ยมากที่สดุ คือ  ผูป้ระกอบการเสียภาษีอากรดว้ยความถูกตอ้งและ

เป็นธรรม  (x ̅4.15)  
 6.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจประเภทรูปแบบธุรกิจสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการ
เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจที่แตกต่างกนั 
พบว่า ค่า Sig. = 0.073 สงูกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 
  ขอ้สมมติฐานที่ 2 ขอ้มูลทั่วไปของธุรกิจประเภทลักษณะการประกอบธุรกิจส่งผลต่อการมี
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษี
ธุรกิจที่แตกต่างกนั พบว่า ค่า Sig. = 0.106 สงูกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน  

ขอ้สมมติฐานที่ 3 ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจประเภทระยะเวลาในการประกอบธุรกิจสง่ผลต่อการมี
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษี
ธุรกิจที่แตกต่างกนั พบว่า ค่า Sig. = 0.00 ต ่ากว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยอมรบัสมมติฐาน 

ขอ้สมมติฐานที่ 4 ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจประเภททุนจดทะเบียนสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพใน
การเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจที่แตกต่าง
กนั พบว่า ค่า Sig. = 0.00 ต ่ากว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยอมรบัสมมติฐาน 

ขอ้สมมติฐานที่ 5 ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจประเภทจดทะเบียนใน/นอกตลาดหลกัทรพัยส์่งผลต่อ
การมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหาร
ภาษีธุรกิจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig. = 0.072 สูงกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

ขอ้สมมติฐานที่ 6  ความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส่งผลต่อการมี
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษี



ธุรกิจ  ไดแ้ก่ ดา้นความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร ประเภทภาษีอากร และ
สิทธิประโยชนท์างภาษีอากร  และดา้นความรูเ้ก่ียวกบัประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ มาตรฐานการบญัชี
และระบบบัญชี   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณเป็น .784 สามารถพยากรณ์การมี
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ไดร้อ้ยละ 61.20 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .000  
ยอมรบัสมมติฐาน และอยุ่ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Y=0.932+0.396(Xknt)+0.404(Xkn)  
 ขอ้สมมติฐานที่ 7 การใชท้ี่ปรกึษาดา้นภาษีอากรส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลของผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ พบว่า มีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธพ์หุคณุเป็น .714 สามารถพยากรณก์ารมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ได้
รอ้ยละ 50.90 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .000  ยอมรบัสมมติฐาน และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
คือ Y=1.417+0.670(Xcs)  
 ขอ้สมมติฐานที่ 8 ทศันคติในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการ
เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุ รกิจ พบว่า มีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณุเป็น .867 สามารถพยากรณก์ารมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ไดร้อ้ยละ 75.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000  ยอมรบัสมมติฐาน และอยู่ในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ Y=0.610+0.840(Xv)  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจประเภทรูปแบบธุรกิจ  และจดทะเบียนใน/นอกตลาดหลกัทรพัยส์ง่ผลต่อ
การมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหาร
ภาษีธุรกิจ พบว่า ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจที่มีรูปแบบธุรกิจ และทุน
จดทะเบียนใน/นอกตลาดหลักทรพัย์ที่ต่างกัน มีระดับการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกับแนวคิด ทฤษฎีภาษีอากรตามหนงัสือของศาสตราจารย ์ดร.สเุมธ    
ศิริคณุโชติ นายก าธร สิริชูติวงศ ์นายอดิศกัดิ์ สืบประดิษฐ์ นายภิรตัน ์เจียรนัย หนงัสือ ภาษีอากรตาม
ประมวลรษัฎากร 2564 
  ขอ้มูลทั่วไปของธุรกิจประเภทลกัษณะการประกอบธุรกิจส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจ พบว่า 
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่ต่างกัน มี
ระดับการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับแนวคิด 
ทฤษฎีภาษีอากรว่าดว้ยหลกักฎหมายพระราชบญัญัติสง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520  



 ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจประเภทระยะเวลาในการประกอบธุรกิจส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพใน
การเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจ พบว่า 
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจที่ต่างกนั 
มีระดบัการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลแตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิด 
ทฤษฎีภาษีอากรตามหนงัสือของศาสตราจารย ์ดร.สเุมธ ศิรคิณุโชติ นายก าธร สิรชิติูวงศ ์นายอดิศักดิ์ 
สืบประดิษฐ์ นายภิรตัน ์เจียรนยั หนงัสือ ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร 2564 
  ขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจประเภททนุจดทะเบียนสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ พบว่า ผูป้ระกอบการที่อยู่ใน
ความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนที่ต่างกนั มีระดบัการมีประสิทธิภาพในการเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวความคิด ทฤษฎีภาษีอากรตามหนังสือของ
ศาสตราจารย ์ดร.สเุมธ  ศิรคิณุโชติ นายก าธร สิรชิติูวงศ ์นายอดิศกัดิ ์สืบประดิษฐ์ นายภิรตัน ์เจียรนยั 
หนงัสือ ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร 2564 
 ความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสีย
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้
เก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร ประเภทภาษีอากร และสิทธิประโยชนท์างภาษี
อากร  และดา้นความรูเ้ก่ียวกบัประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีและระบบบญัชี  พบว่า
ส่งผลที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยอมรบัต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของ
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของธิพาภรณ ์ไตร
สธุา,จนัทนา แสนสขุ (2561) เรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรและทศันคติต่อการช าระภาษี 
สง่ผลต่อความตัง้ใจช าระภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของกิจการในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 การใชท้ี่ปรกึษาดา้นภาษีอากรสง่ผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของ
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ พบว่า ส่งผลที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ยอมรบัต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของ
กองบริหารภาษีธุรกิจ สอดคล้องกับบทความวารสารสภาวิชาชีพบัญชีปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
เมษายน 2562 วิกานดา รสชุ่ม พนกังานตรวจสอบภายใน บริษัท ไอ.โอ.พี.ฟู้ดส ์จ ากดั เรื่องคณุสมบติั
และองคค์วามรูข้องที่ปรกึษาภาษีอากรในประเทศไทย 
 ทศันคติในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของกองบรหิารภาษีธุรกิจ พบว่า สง่ผลที่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัยอมรบัต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของผูป้ระกอบการที่อยู่ในความ



ดแูลของกองบริหารภาษีธุรกิจ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของธิพาภรณ ์ไตรสธุา,จนัทนา แสนสขุ (2561) 
เรื่อง ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับภาษีอากรและทัศนคติต่อการช าระภาษี ส่งผลต่อความตัง้ใจช าระ
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของกิจการในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
 1.  ความรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ถือว่าเป็นองคค์วามรูท้ี่ส  าคัญ ต่อ
ผูป้ระกอบการ ตอ้งศึกษา คน้ควา้ ท าความเขา้ใจเก่ียวกับขอ้กฎหมายภาษีอากร ขอ้กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขา้ใจค่อนขา้งยาก ดังนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งมั่นศึกษาหาความรู ้ขอ้มูล 
ข่าวสาร อปัเดตอยู่ตลอดเวลา หรือติดตามผ่านช่องต่างๆ บนโทรทศันห์รือโซเชียลมีเดีย 
 2.  ที่ปรกึษาดา้นภาษีอากร เป็นเครื่องมือในการวางแผนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ที่จะท าใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญดา้นภาษีอากรในดา้นนีย้ังมีไม่มากนัก 
และยงัไม่มีใบรองรบัตามกฎหมายโดยเฉพาะ  ดงันัน้ ภาครฐัตอ้งมีนโยบายในการออกใบรบัรองการ
เป็นที่ปรกึษาดา้นภาษีอากรโดยการสอบ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผูป้ระกอบการ 
 3.  ทัศนคติในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นให้
ผูป้ระกอบการเกิดความรูส้ึกอยากเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล โดยไม่ใชค้วามพยายามในการหลีกเลี่ยง
ภาษี ดังนั้น ภาครัฐต้องออกนโยบายในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูไดง้่าย รวดเรว็ 
 4.  ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ผูป้ระกอบการเล็งเห็นความส าคญัในการเสีย
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล รูจ้ักบทบาทหนา้ที่ในการเสียภาษีดว้ยความสมัครใจ ถูกตอ้ง เป็นธรรม ดังนัน้ 
ภาครฐัที่ท าหนา้ที่จัดเก็บภาษีอากรตอ้งมีระบบตรวจสอบขอ้มูลของผูป้ระกอบการที่กระท าความผิด 
เปิดกระดาษถามตอบหรือสรา้งแอบพลิเคชั่นในการรอ้งเรียนหรือสอบถามปัญหาดา้นภาษีอากรให้
หลากหลายช่องทาง และออกกฎหมายเก่ียวกบัโทษทางแพ่งและอาญาใหส้งูขึน้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้มีขอบเขตในพืน้ที่การวิจยัเฉพาะผูป้ระกอบการที่อยู่ในความดแูลของ
กองบริหารภาษีเท่านั้น แต่ยังถือไม่ไดว้่าการศึกษาการวิจัยครัง้นีเ้ป็นตัวแทน จึงควรตอ้งศึกษาให้
ครอบคลุมถึงผูป้ระกอบการทั้งหมดทั่วประเทศไทย จ านวน 77 จังหวัด  เพื่อที่จะไดท้ราบว่าการมี
ประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลแบบภาพรวมโดยแทจ้รงิ ต่อไป 
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