
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางคือ ผูทําบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหม แลวนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 
วิเคราะหความแตกตางดวยคา T-test และวิเคราะหความแปรปรวน ดวยคา F-test สามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังตอไปนี้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 294 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 87.41 และเปนเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 12.59 มีชวงอายุระหวาง 20–30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.80 รองลงมามีชวงอายุ
ระหวาง 31–40 ป คิดเปนรอยละ 30.27 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
71.43 รองลงมามีการระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 22.45 มีประสบการณดานการทําบัญชี 5–10 
ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.24 รองลงมามีประสบการณดานการทําบัญชีนอยกวา 5 ป คิดเปนรอย
ละ 44.56 มีจํานวนแหงท่ีรับเปนผูทําบัญชีนอยกวา 5 แหง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.67 รองลงมา
มีจํานวนแหงท่ีรับเปนผูทําบัญชี 5–25 แหง คิดเปนรอยละ 14.29 เปนผูทําบัญชีท่ีมีฐานะเปน
พนักงานบัญชีของกิจการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.89 รองลงมาเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ คิด
เปนรอยละ 30.95  
 สวนท่ี 2 ขอมูลความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตอนท่ี 1 ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล  
จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ท้ังหมด 294 ราย  
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ ดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและ

เกณฑอ่ืน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.01 รองลงมามีความรูความเขาใจในดานหลักเกณฑการ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิ คิดเปนรอยละ 68.74 และดานการยื่นแบบและการ
ชําระภาษี คิดเปนรอยละ 53.63  
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2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีความรูความเขาใจ ดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 51.22 รองลงมาดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตาม
มาตรา 65 ตรี คิดเปนรอยละ 50.31  

จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ท้ังหมด 294 ราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณดานการทําบัญชี 
จํานวนแหงท่ีรับเปนผูทําบัญชี และประเภทผูทําบัญชี พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 55.26 และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิงมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 56.76 

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 58.05 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป มีความรูความเขาใจ
ในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 54.20 และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 41-
50 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 63.55 

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 56.62 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 56.52 และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
คิดเปนรอยละ 61.25 

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ปมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 56.47 ผูตอบแบบสอบถามท่ีประสบการณในการ
ทํางาน 5–10 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 56.79 ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีประสบการณในการทํางาน 11–15 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติ
บุคคล คิดเปนรอยละ 66.19 และผูตอบแบบสอบถามท่ีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป มี
ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 63.83 

5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีรับเปนผูทําบัญชีนอยกวา 5 แหง มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 57.59 ผูตอบแบบสอบถามท่ีรับเปนผูทําบัญชี 5–25 แหงมี
ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 58.81 ผูตอบแบบสอบถามท่ีรับ
เปนผูทําบัญชี 26–50 แหง ไมมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 
50.53 และ ผูตอบแบบสอบถามท่ีรับเปนผูทําบัญชีมากกวา 50 แหง ไมมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 52.13 
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6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูทําบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจท่ีมีฐานะเปน
พนักงานบัญชีของกิจการ มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 57.85 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีฐานะเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล คิดเปนรอยละ 58.17 และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีฐานะเปนผูท่ีปฏิบัติงานกับสํานักงาน
ใหบริการดานการทําบัญชีมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 
53.50 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ท้ังหมด 294 ราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจดานการ
คํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืนมากท่ีสุด โดยมีความรูความเขาใจอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 69.01 รองลงมามีความรูความเขาใจดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
ตามมาตรา 65 ทวิ ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 68.74 ดานการยื่นแบบและการชําระภาษี อยูในระดับ
นอย คาเฉล่ีย 53.63 ดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี อยูในระดับ
นอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 49.69 และดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล อยูในระดับนอยท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 48.78 ตามลําดับ 

 จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ท้ังหมด 294 ราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณดานการทําบัญชี 
จํานวนแหงท่ีรับเปนผูทําบัญชี และประเภทผูทําบัญชี พบวา 

1.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย คาเฉล่ีย 55.80 
ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิงมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย คาเฉล่ีย 58.28 
โดยจากการทดสอบคา T-Test และ คา Sig. ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลไมแตกตางกัน 

2.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ป มีความรูความเขาใจในระดับนอย คาเฉล่ีย
58.47 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป มีความรูความเขาใจในระดับนอย คาเฉล่ีย 
54.57 ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 41-50 ป มีความรูความเขาใจในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 63.71 โดยจากการทดสอบคา F-Test และคา Sig. ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยางนอย 1 คู
ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ ในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 
ทวิ ดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี 
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3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉล่ีย 57.02 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอยเชนกัน คาเฉล่ีย 56.92 
ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 61.58 โดยจากการทดสอบคา F-Test และ คา Sig. ท่ี
ระดับนัยสําคัญ  0.05 พบวาผูตอบมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกัน
อยางอยางนอย 1 คูของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา ในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไร
สุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี 

4.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉล่ีย 56.86 ผูตอบแบบสอบถามท่ีประสบการณใน
การทํางาน 5–10 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ในระดับนอย คาเฉลี่ย 
57.20 ผูตอบแบบสอบถามท่ีประสบการณในการทํางาน 11–15 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 66.41 ผูตอบแบบสอบถามท่ีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 15 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 63.72 โดยจากการทดสอบคา F-Test และ คา Sig. ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยางนอย 1 คูของ
กลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณในการทํางาน ในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทาง
ภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดท่ี
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี 

5.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีรับเปนผูทําบัญชีนอยกวา 5 แหง มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉล่ีย 58.01 ผูตอบแบบสอบถามท่ีรับเปนผูทําบัญชี 5–25 แหง 
มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉล่ีย 58.98 ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีรับเปนผูทําบัญชี 26 – 50 แหง ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ในระดับนอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 49.64 และผูตอบแบบสอบถามท่ีรับเปนผูทําบัญชีมากกวา 50 แหง มี
ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 47.75 โดยจากการ
ทดสอบคา F-Test  และ  คา  Sig.  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูความ
เขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยางนอย 1 คูของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวน
แหงท่ีรับเปนผูทําบัญชี ในดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน ดานหลักเกณฑ
การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ และดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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6.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูทําบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจท่ีมีฐานะเปน
พนักงานบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉล่ีย 
58.24 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีฐานะเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉล่ีย 58.05 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีฐานะเปนผูท่ีปฏิบัติงานกับ
สํานักงานใหบริการดานการทําบัญชีมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 55.64 โดยจากการทดสอบคา F-Test  และ  คา  Sig.  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 
พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยาง
นอย 1 คูของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของผูทําบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในแตละดาน 
 สวนท่ี  3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ 

ปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมี
ปญหาในระดับปานกลาง ในเร่ืองการรับรูรายไดและรายจายของแตละประเภทธุรกิจ การตีราคา
สินคาคงเหลือ การจําหนายหน้ีสูญ รายจายตองหามทางภาษี รายจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่มเติมทางภาษี 
สิทธิประโยชนของกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน และการประมาณการและการคํานวณภาษี
เงินไดนิติบุคคลคร่ึงป มีปญหาในระดับนอยเร่ือง การคิดคาเส่ือมราคา การนําผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษีไมเกิน5 รอบระยะเวลาบัญชีมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร การ
คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 
และการหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง 
 ปญหาอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมีปญหา
อยูในระดับมาก เร่ืองผูทําบัญชีมีความรูความเขาใจในเฉพาะสวนท่ีรับผิดชอบ ผูทําบัญชีตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีเจาของกิจการกําหนด ผูทําบัญชีตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสรรพากร และผูทํา
บัญชีไมไดติดตามกฎหมายท่ีออกใหม มีปญหาในระดับปานกลางเร่ือง ผูประกอบการไมเห็น
ความสําคัญของการจัดทําบัญชี ผูท่ีรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีไมมีความรูทางบัญชี ผูทําบัญชี
ไดรับเอกสารไมครบถวน กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลเขาใจยาก หลักเกณฑทางบัญชีและภาษีมี
ความแตกตางกัน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีปญหาอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง 
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  ขอเสนอแนะ 
ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหมีการจัดอบรมพัฒนาความรูในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล

บอยคร้ังมากข้ึนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร ควรมีการเพ่ิมชองทางในการแจงแก
ผูทําบัญชีเม่ือการแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล และกรมสรรพากร
เพิ่มจํานวนบุคคลากรท่ีสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล  

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล พบวา 

1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑ
สิทธิและเกณฑอ่ืนมากท่ีสุด โดยมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ       
ขวัญวิมล  โกศัยเสวี (2540)  ไดศึกษาเร่ือง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเง่ือนไขในการคํานวณกําไรสุทธิท่ีเปนรายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับ
ปานกลาง  

2.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิ ในระดับปานกลาง และมีความแตกตางกันในระดับการศึกษาซ่ึง
สอดคลองกับ ขวัญวิมล  โกศัยเสวี (2540)   ไดศึกษาเร่ือง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิท่ีเปนรายจาย ตามมาตรา 65 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร อยูในระดับปานกลาง 

3.  ผูตอบแบบสวนใหญมีความรูความเขาใจดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจาย
ตามมาตรา 65 ตรี อยูในระดับนอย ในขณะท่ี ขวัญวิมล  โกศัยเสวี (2540)   ไดศึกษาเร่ือง   “ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิท่ี
เปนรายจายตองหาม มาตรา 65 ตรี ตามประมวลรัษฎากร อยูในระดับปานกลาง  

4.  ผูตอบแบบสวนใหญมีความรูความเขาใจดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อยูในระดับนอยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ  ประสูติ  มุลิ (2542)   ท่ีไดศึกษาเร่ือง  “ความรูความเขาใจ
ในดานภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูเสียภาษีอากรในอําเภอเมืองจังหวัดระยอง” พบวา ผูตอบ
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แบบสอบถามมีความรูความเขาใจเร่ืองเงินปนผลจากบริษัทท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนอยกวา    
รอยละ 50  

5.  ผูตอบแบบสวนใหญมีความรูความเขาใจดานการยื่นแบบและการชําระภาษีอยูในระดับ
นอย ในขณะท่ีขวัญวิมล โกศัยเสวี (2540) ไดศึกษาเร่ือง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูความเขาใจในดานการกรอกแบบแสดงรายการ และการยื่นแบบแสดงรายการ ในระดับปาน
กลาง 

6.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติ
บุคคล อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ จินจิรา สันติชัยรัตน (2549) ไดศึกษาเร่ือง “ปญหา
ของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม ในดานภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม” พบวา ผูทําบัญชี
มีปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง 

 
ขอคนพบ 
 การศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
- ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจโดยรวมอยูในระดับนอย โดยมี

ความรูความเขาใจดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน และดานหลักเกณฑการ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ในระดับปานกลาง ดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมถือเปน
รายจายตามมาตรา 65 ตรี และดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในระดับนอยท่ีสุด  

- ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความรูความเขาใจไมแตกตางกัน 
- ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความรูความเขาใจแตกตางกันในดาน

หลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปน
รายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและ
การชําระภาษี 

- ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตาง
กันในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานเงินไดท่ีไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี 

- ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความรูความเขาใจ
แตกตางกันในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานหลักเกณฑ
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รายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
ดานการยื่นแบบและการชําระภาษี 

- ผูท่ีมีจํานวนแหงท่ีรับเปนผูสอบบัญชีแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกัน
ในดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน ดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ และดานเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

- ผูท่ีมีความแตกตางกันในประเภทของผูทําบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกัน 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ในระดับปานกลาง โดยพบปญหาในเร่ืองรายจายมีสิทธิหักไดเพิ่มเติมมากท่ีสุด รองลงมาพบปญหา
เร่ืองรายจายตองหามทางภาษี และเร่ืองสิทธิประโยชนของกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 
ตามลําดับ 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล อยู
ในระดับปานกลาง โดยพบปญหาในเร่ืองผูทําบัญชีตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสรรพากร ใน
ระดับมาก รองลงมาพบปญหาเร่ืองผูทําบัญชีมีความรูความเขาใจในเฉพาะสวนท่ีรับผิดชอบ และ
เร่ืองผูทําบัญชีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเจาของกิจการกําหนดอยูในระดับมาก  
 
ขอจํากัดของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดเร่ือง ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ท่ีตอบกลับและการติดตามแบบสอบถาม ทําใหไมสามารถรวบรวมแบบสอบถามไดครบจํานวน
ตามขนาดของกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว  
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังตอไป 

1. สํานักงานสรรพากรจังหวัดชียงใหม ควรจัดใหมีการอบรมใหแกผูทําบัญชีในเร่ืองความ
แตกตางของหลักเกณฑตามมาตรฐานบัญชีกับหลักเกณฑทางภาษีอากร และควรอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีอากรท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ   

2. ผูทําบัญชีควรศึกษาและทบทวนกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนประจํา และติดตาม
กฎหมายท่ีมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหถูกตอง 
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3. เจาของกิจการควรใหความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ควรมีการติดตาม
การเปล่ียนแปลงในหัวขอท่ีเกี่ยวกับกิจการของตนอยางใกลชิด อีกท้ังจัดหาพนักงานบัญชีท่ีมีความรู 
ความชํานาญในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล และใหการสนับสนุนแกพนักงานในการอบรมพัฒนา
ความรู 
 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาตอเนื่อง 

ในการศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะผูทําบัญชีท่ีอยูในจังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาคร้ังตอไป
หากศึกษาจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ หรือเปล่ียนวิธีการเลือกตัวอยางนาจะมีผลการศึกษาท่ีแตกตางกันออกไป 
ซ่ึงจะทําใหไดผลการศึกษาท่ีเปนประโยชนตอผูทําบัญชี และตอเจาหนาท่ีในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลตอไป 
 
 


