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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะปจจัยประชากรศาสตรของผูประกอบ

กิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะของกิจการ ทุนจดทะเบียนของ

ผูประกอบการ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และวิธีการจัดทําบัญชี 2) เพ่ือศึกษาระดับความ

เขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบกิจการรานอาหารใน

กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษี

แกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร โดยเปนการวิจัยเปนการ

วิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางเปนประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 377 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-Test และ F-Test  



ผลการวิจัยพบวา 

ผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานครมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในระดับปานกลาง มีความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิมในระดับมากท่ีสุด และมีปญหาการจัดทํา

ใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากรในระดับปานกลาง  

ลักษณะของกิจการ ทุนจดทะเบียน และวิธีการจัดทําบัญชี ท่ีตางกัน มีผลตอความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม ท่ีแตกตางกัน 

ระยะเวลาท่ีประกอบกิจการท่ีตางกัน มีผลตอความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลและ

ภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน 

ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขาม กับระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสง

ภาษีแกกรมสรรพากร 

ขอเสนอแนะกรมสรรพากรควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และ

ภาษีมูลคาเพิ่มแกผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร ใหตรงกับกลุมเปาหมายตาม

ลักษณะประชากรศาสตร 

คําสําคัญ : ภาษีเงินไดนิติบุคคล, ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

Abstract 

The purpose of this research were 1) To investigate demography characteristics of 

the restaurant in Bangkok Area following are Type of business, Company registered 

capital, Business duration and Accountancy 2) To investigate the level of 

understanding about income tax and value add tax of the restaurant in Bangkok 

Area. 3) To investigate the level of problem prepare, correct and summit Tax invoice 

to Revenue Department. The research instruments were questionnaires and data 

analyzed by using software packages for social science research. The group of 

sample was selecting from the restaurant in Bangkok Area who has the type of 



company is company limited of 377 people by a survey research. The statistics used 

for data analysis were percentage, mean, t-Test and F-Test. 

 The result show that 

 The sample group had a moderate level of knowledge and understanding of 

income tax had a maximum level of knowledge and understanding of value add 

tax and had a problem of prepare, correct and summit Tax invoice to Revenue 

Department in moderate level.  

 The difference of Type of business, Company registered capital and 

Accountancy are the factors that influence the level of understanding Income Tax 

and value add tax understanding.   

 The difference of Business duration is not the factors that influence the level 

of Income Tax and value add tax understanding   

 The level of understanding about income tax, The level of understanding 

about value add tax are relating in opposite way to level of problem prepare, 

correct and summit Tax invoice to Revenue Department. 

 Recommendation to Revenue Department should educate about income tax 

and value add tax of the restaurant in Bangkok Area direct to group of target follow 

by demography characteristics. 

 Keyword : Income Tax, Value Add Tax 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

ในการดําเนินธุรกิจความรูและความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับภาษี นับเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับผู

เร่ิมตนทําธุรกิจ โดยผูประกอบกิจการจะตองมีความรู ความเขาใจขอมูลพ้ืนฐานของธุรกิจ และ

ลักษณะการเสียภาษีของธุรกิจแตละประเภท  เพ่ือนําความรูและความเขาใจไปใชในการวางแผน

ดําเนินธุรกิจ โดยโครงสรางของภาษีนั้นมีอยู 2 ประเภท ไดแก ภาษีทางตรง และภาษีทางออม ซึ่ง

ภาษีทางตรง คือ ภาษีท่ีภาระตกกับบุคคลท่ีกฎหมายประสงคใหรับภาระ เชน ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีทางออม คือ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากผูบริโภคหรือเปนภาษีท่ี

เปนการผลักภาระใหกับผูซื้อหรือผูบริโภคเปนผูรับชําระภาษีแทนผูขาย ซึ่งจะแบงออกเปน 3 

ประเภท ไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป โดยภาษีท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบ

กิจการรานอาหารนั้นไดแก ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีท่ีมี

ผลการจัดเก็บมากท่ีสุดในทุกประเภทภาษีโดยในปงบประมาณ 2563 มีผลการจัดเก็บเทากับ 754,071 

ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง. 2564) 

ธุรกิจรานอาหารเปนหนึ่งในธุรกิจบริการท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย มีมูลคาหมุนเวียนไมต่ํากวา 4 แสนลานบาท  ซึ่งศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาธุรกิจรานอาหารใน

ป 2564 จะมีมูลคารวมอยูท่ี 4.10 ถึง 4.15 แสนลานบาท ขยายตัวเล็กนอยประมาณรอยละ 1.4 

ถึง 2.6 และจากฐานขอมูลของเว็ปไซดของ Wongnai ซึ่งเปนเว็ปไซดยอดนิยมในการคนหาขอมูล

รานอาหารและเคร่ืองดื่ม พบวาจังหวัดท่ีมีรานอาหารมากท่ีสุดคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม และชลบุรี 

ตามลําดับ สงผลใหธุรกิจรานอาหารมีการแขงขันท่ีสูงประกอบกับตนทุนธุรกิจท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

ผูประกอบการจึงจําเปนตองปรับตัวโดยตองระมัดระวังในการลงทุนและดําเนินธุรกิจ (ศูนยวิจัย

กสิกรไทย, 2563) 

จากความสําคัญและปญหาท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษี เ งินได นิติ บุคคล และภาษีมูลคาเ พ่ิมของผูประกอบกิจการรานอาหาร ใน

กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงความสัมพันธระหวางความรู ความเขาใจการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบกิจการรานอาหารในจังหวัดชลบุรี เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 



วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาลักษณะปจจัยประชากรศาสตรของผูประกอบกิจการรานอาหารใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ลักษณะของกิจการ ทุนจดทะเบียนของผูประกอบการ ระยะเวลาใน

การประกอบกจิการ และวิธีการจัดทําบัญชี 

2) เพ่ือศึกษาระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิมของผู

ประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษาระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแก

กรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานการวิจัย 

 สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะของกิจการของผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี

เงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานท่ี 2 ทุนจดทะเบียนของผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินได

นิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานท่ี 3 ระยะเวลาในการประกอบกิจการของผูประกอบการแตกตางกัน ความ

เขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานท่ี 4 วิธีการจัดทําบัญชีของผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน  

สมมุติฐานท่ี 5 ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมมีความสัมพันธ กับระดับ

ปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบ

กิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร  

สมมุติฐานท่ี 6 ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ไมมีความสัมพันธ กับระดับปญหา

การจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการ

รานอาหารในกรุงเทพมหานคร  

 

 



ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติ บุคคล และ

ภาษีมูลคาเพ่ิม ของผูประกอบกิจการรานอาหาร ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตใน

การวิจัยไว ดังนี้ 

1) ขอบเขตดานผูประกอบการ ผูประกอบการท่ีใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการนิติบุคคล

ท่ีประกอบกิจการรานอาหาร ประเภท บริษัทจํากัด ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6,614 ราย โดยมี

การแจกแบบสอบถามใหกับผูประกอบการรานอาหาร จํานวน 400 ราย (ขอมูล กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย, 19 มี.ค. 2564) 

 2) ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้มุงเนนการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษี เ งินไดนิติ บุคคล และภาษีมูลคาเ พ่ิม ของผูประกอบกิจการรานอาหารใน

กรุงเทพมหานคร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ภัตตาคาร หรือ รานอาหาร เปนรานท่ีคอยบริการ

อาหารตามความตองการของลูกคา หมายถึง อาคารท่ีจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความไววา สถานท่ีจําหนายเพื่อ

ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้ไมวาจะ

เปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

สํานักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความหมายของ

รานอาหารประเภทตาง ๆ โดยจําแนกเปน 5 ประเภท คือ 

 1) หองอาหารในโรงแรมหมายถึงรานอาหารท่ีตั้งอยูภายในโรงแรม ดังนั้น รายการอาหาร

ไทยท่ีมีบริการในโรงแรมจําเปนตองมีความประณีตและมีความใสใจในการหาวัตถุดิบ และการปรุง

อยางเหมาะสมแกระดับของโรงแรม เชน หองอาหารไทยในโรงแรมหาดาวตาง ๆ 

 2) ภัตตาคาร หมายถึง รานอาหารท่ีมีขนาดใหญ 2 คูหาขึ้นไป ท่ีรับประทานอยูภายใน

อาคารพนักงานแตงกายในเคร่ืองแบบของภัตตาคารนั้น ๆ 



 3) สวนอาหาร หมายถึง รานอาหารท่ีมีขนาดใหญท่ีรับประทานอาหารสวนใหญอยูนอก

อาคารบรรยากาศเปนแบบธรรมชาติพนักงานแตงกายมีเคร่ืองแบบ 

 4) รานอาหารท่ัว ไป หมายถึง รานอาหารขนาดเล็ก 1-2 คูหา ท่ีรับประทานอาหารอยู

ภายในอาคารสวนใหญเปนอาหารประจําทองถิ่น หรือเปนอาหารเฉพาะพ้ืนท่ีนั้น ๆ เชน ขาวแกง 

กวยเตี๋ยว ขาวมันไก ขาวหมูแดง สมตํา ฯลฯ 

 5) รานเคร่ืองดื่ม ขนมหวาน หรือไอศกรีม หมายถึงรานท่ีจําหนายเฉพาะ เคร่ืองดื่ม ขนม

หวาน หรือไอศกรีม เทานั้น เชน After you และStarbucks 

 กระทรวงพาณิชย แบงประเภทรานอาหารออกเปน 4 แบบ โดยจําแนกตามการออกแบบ

ตกแตงเปนหลัก ไดแก 

 1) รานอาหารระดับหรู (fine dining) 

 เปนรานท่ีมีการออกแบบตกแตงอยางประณีต สวยงาม ใชวัสดุและอุปกรณราคาแพงจัด

อาหารอยางหรู มีการบริการระดับ 5 ดาว 

 2) รานอาหารระดับกลาง (casual dining) 

 เปนรานท่ีมีการออกแบบตกแตงแบบพอเหมาะสมควร เนนบรรยากาศแบบสบาย ๆ เปน

กันเอง ราคาอาหารระดับปานกลาง พนักงานบริการแบบเปนกันเอง ไมมีพิธีรีตอง 

 3) รานอาหารท่ัวไป (fast dining) 

 เปนรานท่ีมีการออกแบบตกแตงแบบเรียบงาย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย เนนบริการ

อาหารจานดวน มีรายการอาหารจ ากัดและสามารถหมุนเวียนลูกคาไดในปริมาณมาก 

 4) รานริมบาทวิถี (kiosk) 

 เปนรานท่ีมีการออกแบบตกแตงแบบงายๆ เนนอาหารจานเดียว สามารถปรุงไดงายและ

รวดเร็ว โดยเปนธุรกิจขนาดยอมท่ีมีเจาของรานเปนพอครัวเอง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไดใหความหมายของคําวา ภาษีอากร ดังนี้  

 “ภาษ”ี หมายความวา เงินท่ีมีกฎหมายกําหนดใหรัฐหรือทองถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุ

ตาง ๆ จากการมีรายไดการมีทรัพยสิน การประกอบกิจการ การบริโภค เพ่ือใชจายในการบริหาร

ประเทศหรือทองถิ่น เชน ภาษีเงินไดภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีมูลคาเพิ่ม  



 “อากร” หมายความวาคาธรรมเนียมอยางหนึ่งท่ีรัฐบาลเรียกเก็บ เชน อากรรังนก อากร 

มหรสพ 

รังสรรค ธนะพรพันธ (2516) ไดใหคํานิยามไววา “ภาษีอากรคือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร 

โดยมิไดมีส่ิงตอบแทนแกผูเสียภาษีอากรโดยตรง จะเห็นไดวาภาษีอากรจะตองมีลักษณะเปนการ

บังคับเก็บมิใชเกิดจากความสมัครใจอาทิเชน เงินบริจาคเพื่อการกุศลและรัฐไมจําเปนตองมีส่ิงตอบ

แทนโดยตรงแกผูเสียภาษี” ดังนั้นการจะสรุปวา ภาษีอากรจะตองมีลักษณะเปนการบังคับเก็บมิได

เปนโดยสมัครใจ จึงเปนบทสรุปท่ีอาจจะทา ใหเขาใจผิดไดงาย เพราะภาษีบางประเภทก็มิไดมี

ลักษณะเปนการบงัคบั เก็บ เชน ภาษีสินคาอุปโภคบริโภคท่ีประชาชนอาจไมตองเสียภาษีประเภท

นี้ดวยการไมบริโภคสินคาท่ีมีการจัดเก็บภาษีอากรประเภทนี้ 

มานิต นิธิประทีป (2547) คําวา “ภาษีอากร” มีความหมายอยางกวางและมีเนื้อหาสาระ

ครอบคลุมท้ังในดานเศรษฐกิจกฎหมายและการบริหารธุรกิจอยางไรก็ดียังไมมีขอยุติเกี่ยวกับคํา 

นิยาม ซึ่งมีตัวอยางของคํานิยาม ภาษีอากร ดังนี้ 

 ภาษีอากร หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐบาลใชวิธีบังคับเก็บจากประชาชน โดยไมมีส่ิงตอบแทนแกผู

เสียภาษีโดยตรง 

 ภาษีอากร หมายถึง รายไดหรือทรัพยากรท่ีไดมีการเคล่ือนยายจากภาคเอกชนไปสู

ภาครัฐบาลและไมกอใหเกิดภาระในการชําระคืนของรัฐบาล 

 ภาษีอากร หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลไดเรียกเก็บจากประชาชนเพ่ือใชสําหรับนําไปบริหาร

ประเทศไดแก ภาษีเงินได ภาษมีูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน 

 ภาษีอากร หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจากสินคา บริการ รายไดรวมถึงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจคือคาธรรมเนียม หากภาระภาษีเกิดขึ้นโดยตรงกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะ

เรียกวา ภาษีทางตรงแตหากภาระภาษีอยูท่ีราคาสินคาการใชบริการจะเรียกวา ภาษีทางออม 

 ภาษีอากร หมายถึง เงินท่ีเรียกเก็บจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน

และกฎหมายมหาชน โดยอาศัยหลักความสามารถในอันท่ีจะรับภาระสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะเปน

การใชอํานาจบังคับจัดเก็บเปนรายไดท่ีมีลักษณะเปนการจัดเก็บอยางถาวรและไมเปนผลตอบแทน

โดยตรงตอผูเสียภาษีเนื่องจากรายไดดังลาวเปนรายไดท่ีมีไวเพ่ือครอบคลุมภาระสาธารณะของรัฐ

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือการแทรกแซงอํานาจรัฐ 



การออกแบบการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ของผูประกอบกิจการรานอาหาร ในกรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) แบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิ จัยท่ีมี

การศึกษาตามสภาพท่ีเปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบควมตัวแปรใด ๆ เปน

การรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

เ พียงคร้ังเดียวโดยใช วิ ธี วิ จัย สํารวจ (Survey Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลด วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุมประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูประกอบการนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการรานอาหาร 

ประเภท บริษัทจํากัด ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6,614 ราย (ขอมูล กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย, 19 มี.ค. 2564) ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยใชสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ท่ียกระดับความเชื่อมั่น รอยละ 

95 ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (Yamane, 1973) ดังนี้ 

n =
N

1 + N(e)2 

กําหนดให N = จํานวนประชากร 

n = ขนาดกลุมตัวอยาง 

e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง = 5% 

n =
6,614

1 + 6,614(0.05)2 

     n = 377.19 หรือ 377 คน 

จากการคํานวณขางตน พบวาขนาดกลุมตัวอยางท่ีได คือ 377 คน 

 

 

 



เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เ ร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกับภาษี เ งินไดนิติ บุคคล และ

ภาษีมูลคาเพ่ิม ของผูประกอบกิจการรานอาหาร ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเคร่ืองมือวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะของกิจการ ทุนจดทะเบียน

บริษัท ระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ และวิธีการจัดทําบัญชี โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนการ

กําหนดคําตอบใหเลือก และผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 สวนท่ี 2 คําถามท่ีใชวัดระดับความรูความเขาใจของผูประกอบการกิจการรานอาหาร

เกี่ยวกับภาษีท่ีเกี่ยวของ คือ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม โดยกําหนดแบบสอบถาม

เปนการกําหนดคําตอบใหเลือก และผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชมาตราวัด

แบบเกณฑการใหคะแนนในแตละขอดังนี้ 

 ตอบถูก ใหน้ําหนักคะแนนมีคาเทากับ 1 ตอบผิด ใหน้ําหนักคะแนนมีคาเทากับ 0 โดย

เกณฑการแปลผลจะพิจารณาจากคาเฉล่ียท่ีไดจากการวัดระดับความรูความเขาใจจากนั้นนํา

คาเฉล่ียมาแปลผลตามเกณฑขอมูลในสวนของความรูความเขาใจท่ีมีตอภาษีมูลคาเพ่ิม มีเกณฑ

การวัด ความรูใหคะแนน (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ. 2550: 257-258) ดังนี้  

ระดับคะแนน    ระดับความเขาใจ  

  9.01 – 10.00     มีความเขาใจสูงท่ีสุด 

  8.01 – 9.00    มีความเขาใจสูงมาก 

  7.01 – 8.00     มีความเขาใจสูง 

  6.01 – 7.00     มีความเขาใจคอนขางสูง 

  5.01 – 6.00     มีความเขาใจปานกลาง 

  4.01 – 5.00     มีความเขาใจคอนขางนอย 

  3.01 – 4.00     มีความเขาใจนอย 

  2.01 – 3.00     มีความเขาใจนอยมาก 

  0.00 – 2.00     มีความเขาใจนอยท่ีสุดหรือไมมีความเขาใจเลย 



 สวนท่ี 3 คําถามในการประเมินระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการ

นําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม โดยกําหนดแบบสอบถามเปนการประเมิน โดยใชมาตราวัดแบบ 

SD-Scale (Semantic Differential Scale) เพ่ือวัดระดับการใหคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม

จากไมมีปญหาเลยใหคะแนนเทากับ 10 ไปจนถึงมีปญหามากท่ีสุดใหเทากับ 0 เพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามมีจุดอางอิงเหมือนกันทุกคน ไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน และกอใหเกิดความ

สอดคลองภายในแตละขอรายการ (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ. 2550: 257-258) 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการประเมิน

ระดับปญหาของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 

และภาษีมูลคาเพิ่ม เปนดังนี้ 

ระดับคะแนน     ระดับปญหา 

  9.01-10.00      มีปญหาต่ําท่ีสุดหรือไมมีปญหาเลย 

  8.01-9.00     มีปญหาต่ํามาก 

  7.01-8.00      มีปญหาต่ํา 

  6.01-7.00      มีปญหาคอนขางต่ํา 

  5.01-6.00     มีปญหาปานกลาง 

  4.01-5.00      มีปญหาคอนขางสูง 

  3.01-4.00      มีปญหาสูง 

  2.01-3.00      มีปญหาสูงมากคอนขางสูง 

  0.00-2.00      มีปญหาสูงท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะหรือขอแนะนําอื่น ๆ  

 

 

 

 

 



วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการสํารวจปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ของผูประกอบกิจการรานอาหาร ในกรุงเทพมหานคร นั้นมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด 

2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนขอมูลท่ีได

จากการแจกแบบสอบถามออนไลนผานทาง Google Form ใหแกกลุมตัวอยาง 377 คน 

 2. ทําการสอบถามโดยใชคําถามคัดกรองกอนการใหตอบแบบสอบถาม คือ ทานประกอบ

กิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานครหรือไม หากใชจะทําการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง

ไดตอบขอมูลลงไปเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคารอยละ (Percentage) 

เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลในสวนของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางคาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายความรูความเขาใจและทัศนคติของผู

ประกอบกิจการรานอาหารเกี่ยวกับการภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม โดยสถิติเชิง

อนุมาน ไดแก การวิเคราะห t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOWA) เพื่อ

ใชวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลกับทัศนคติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม 

และใชการวิเคราะห สัมประสิทธิสหสัมพันธบางสวน (Partial Correlation) เ พ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูประกอบการไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม มีทุนจดทะเบียนนอยกวา

หรือเทากับ 1 ลานบาท มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ นอยกวาหรือเทากับ 10 ป และมี

วิธีการจัดทําบัญชีโดยวาจางพนักงานบัญชี โดยผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร มี

ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง มีระดับความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาษีเงินไดมูลคาเพิ่มอยูในระดับสูงท่ีสุด และมีปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการ

นําสงภาษีแกกรมสรรพากรอยูในระดับคอนขางสูง ผลการทดสอบ สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะของ



กิจการของผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ไมแตกตางกัน พบวา ไมเปนไปตามสมมุติฐาน ลักษณะของกิจการของผูประกอบการแตกตางกัน 

ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม แตกตางกัน ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 2 ทุนจดทะเบียนของผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติ

บุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม ไมแตกตางกัน พบวา ไมเปนไปตามสมมุติฐาน ทุนจดทะเบียนแตกตาง

กัน ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบกิจการ

รานอาหารในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ผลการทดสอบ สมมุติฐานท่ี 3 ระยะเวลาในการ

ประกอบกิจการของผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และ

ภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน พบวา เปนไปตามสมมุติฐาน ผลการทดสอบ สมมุติฐานท่ี 4 วิธีการ

จัดทําบัญชีของผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเ งินไดนิติ บุคคล และ

ภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน พบวา ไมเปนไปตามสมมุติฐาน วิธีการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ

แตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม แตกตางกัน ผลการ

ทดสอบ สมมุติฐานท่ี 5 ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมมีความสัมพันธ กับระดับ

ปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบ

กิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม มี

ความสัมพันธกับระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแก

กรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานครเมื่อขจัดอิทธิพลตัวแปร

ควบคุมหรือปจจัยอ่ืนแลว มีความสัมพันธกันทางลบหรือทิศทางตรงขาม (Inverse Correlation) 

ในระดับต่ํามาก ผลการทดสอบ สมมุติฐานท่ี 6 ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ไมมี

ความสัมพันธ กับระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแก

กรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม มีความสัมพันธกับระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และ

การนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานครเมื่อขจัด

อิทธิพลตัวแปรควบคุมหรือปจจัยอ่ืนแลว มีความสัมพันธกันทางลบหรือทิศทางตรงขาม (Inverse 

Correlation) ในระดับต่ํามาก 

 



ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือใชใหเปนประโยชนและแนวทาง 

ดังนี้  1. ทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอความเขาใจ เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล

และภาษีมูลคาเพ่ิม ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร คือกลุมประชากรสวน

ใหญท่ีเปนผูประกอบการไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม มีทุนจดทะเบียนนอยกวาหรือเทากับ 1 

ลาน มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ นอยกวาหรือเทากับ 10 ป และมีวิธีการจัดทําบัญชีโดย

วาจางพนักงานบัญชี เปนประโยชนกับกรมสรรพากรในการใหความรูความเขาใจตรงตอกลุมลูกคา

เปาหมายตามลักษณะประชากรศาสตรของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร  

2. ทราบถึงระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม มีความสัมพันธ กับระดับปญหาการ

จัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการ

รานอาหารในกรุงเทพมหานคร เปนประโยชนกับกรมสรรพากรในการนําเสนอโดยเนนไปยังให

ความรูและรับฟงขอเสนอแนะในการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแก

กรมสรรพากร  

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศึกษาลักษณะปจจัย

ประชากรศาสตรของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ลักษณะของ

กิจการ ทุนจดทะเบียนของผูประกอบการ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และวิธีการจัดทําบัญชี

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูประกอบการไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 52 มีทุนจด

ทะเบียนนอยกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.80 มีระยะเวลาในการประกอบ

กิจการ นอยกวาหรือเทากับ 10 ป คิดเปนรอยละ 76.10 และมีวิธีการจัดทําบัญชีโดยวาจาง

พนักงานบัญชี คิดเปนรอยละ 48.80 

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อศึกษาระดับความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปาน

กลาง คิดเปนรอยละ 30.00 และมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดมูลคาเพิ่มอยูในระดับสูงท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 31.60  



การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาระดับปญหาการจัดทํา

ใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารใน

กรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ 

และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากรอยูในระดับคอนขางสูง คิดเปนรอยละ 40.60  

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามสมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะของกิจการของผูประกอบการ

แตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม ไมแตกตางกัน พบวาคา 

t-test ท่ีคํานวณไดจากท้ัง 2 กลุมลักษณะของกิจการ มีคา Sig. นอยกวา 0.001 ซึ่งนอยกวาระดับ

นัยสําคัญในการทดสอบท่ีกําหนดไวคือ แอลฟา เทากับ 0.05 แสดงวามีระดับความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิมเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

นั่นคือระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิมของกลุมตัวอยางท้ัง 2 

กลุมมีคาแตกตางกัน  

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามสมมติฐานขอท่ี 2 ทุนจดทะเบียนของผูประกอบการ

แตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม ไมแตกตางกัน พบวาคา 

F-test มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ีกําหนดไวคือ แอลฟา 

เทากับ 0.05 แสดงวาทุนจดทะเบียนแตกตางกัน ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 

และภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามสมมตฐิานขอท่ี 3 ระยะเวลาในการประกอบกิจการของ

ผูประกอบการแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิม ไม

แตกตางกัน พบวาคา F-test มีคา Sig. เทากับ 0.105 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี

กําหนดไวคือ แอลฟา เทากับ 0.05 แสดงวาทุนจดทะเบียนแตกตางกัน ระดับความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร ไม

แตกตางกัน  

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามสมมติฐานขอท่ี 4 วิธีการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ

แตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม ไมแตกตางกัน พบวาคา F-

test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ีกําหนดไวคือ แอลฟา 



เทากับ 0.05 แสดงวาวิธีการจัดทําบัญชีแตกตางกัน ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 

และภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามสมมติฐานขอท่ี 5 ระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินได

นิติบุคคล ไมมีความสัมพันธ กับระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสง

ภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร พบวา คาสหสัมพันธ

ของความสัมพันธระหวางระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล กับระดับปญหาการจัดทํา

ใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารใน

กรุงเทพมหานคร มีคาเทากับ -0.273 มีระดับนัยสําคัญ 0.000 ซึ่งนอยกวานัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 แสดงวาระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล มีความสัมพันธกับระดับปญหา

การจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการ

รานอาหารในกรุงเทพมหานคร  

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามสมมติฐานขอ ท่ี 6 ระดับความเขาใจเกี่ ยวกับ

ภาษีมูลคาเพ่ิม ไมมีความสัมพันธ กับระดับปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการ

นําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร พบวา คา

สหสัมพันธของความสัมพันธระหวางระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษมูีลคาเพ่ิม กับระดับปญหาการ

จัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบกิจการ

รานอาหารในกรุงเทพมหานคร มีคาเทากับ -0.358 มีระดับนัยสําคัญ 0.000 ซึ่งนอยกวานัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวาระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม มีความสัมพันธกับระดับ

ปญหาการจัดทําใบกํากับภาษี การจัดเก็บ และการนําสงภาษีแกกรมสรรพากร ของผูประกอบ

กิจการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร  
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