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บทคัดย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ เก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร  โดยการเก็บ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จากผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 109  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 72.19 ของประชากรทั้งหมด และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยศึกษาตามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย ดา้นการ
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดา้นหลกัเกณฑ์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย ด้านหลักเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม และด้าน
หลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์โดยตรงในการปฏิบติังาน
ดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์อ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูท้  าบญัชีในต าแหน่งพนกังานบญัชีของ
กิจการ  
 ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร มีความรู้ความเขา้ใจมีความรู้ในระดบัมาก 
ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย ดา้น
หลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ และดา้นหลกัเกณฑภ์าษี
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อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบั และมีความรู้ความเขา้ใจมีความรู้ในระดบัปานกลาง  ด้านหลกัเกณฑ์ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบอีกว่า ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่
ส่วนใหญ่พบปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรของธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ประเด็นปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีสรรพากรไม่สามารถให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีได ้การใชดุ้ลพินิจในการตอบค าถามของเจา้หนา้ท่ี
สรรพากรแตกต่างกนั และมีความยุง่ยากในการรับรู้ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
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ABSTRACT 

 
 This independent study aimed at analyzing knowledge and understanding of accountants of 
real estate businesses in Chiang Mai province towards accounting and taxation principles. 
Questionnaires were collected through post from 109 people, which was 72.19 percent of all the 
accountants of real estate businesses in Chiang Mai province. The obtained data were then evaluated 
and analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, and mean. The principles 
of accounting and taxation were divided into seven aspects: accounting principles for revenue 
recognition, accounting principles for the recognition of expenses, tax return filing according to the 
Revenue Code, principles in corporate income taxation, principles in withholding corporate income 
tax taxation, principles in specific business tax and value added taxation, and principles in other 
relevant taxation. 
 The study results revealed that most of the accountants of real estate businesses in Chiang 
Mai were female, aged under 30 years old, graduated with bachelor’s degrees, and had direct 
experience on real estate accounting for less than 5 years. 
 Most of the accountants of real estate businesses in Chiang Mai province had knowledge 
and understanding at a high level. Knowledge and understanding regarding tax return filing 
according to the Revenue Code was at the highest level. Their knowledge and understanding 
pertaining to principles in withholding corporate income tax taxation, accounting principles for the 
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recognition of expenses, principles in corporate income taxation, accounting principles for revenue 
recognition, and principles in other relevant taxation were at a high level. Finally, knowledge and 
understanding concerning the principles in specific business tax and value added taxation was at a 
moderate level. 
 Furthermore, the study revealed that most of the accountants of real estate businesses in 
Chiang Mai faced problems with accounting and taxation principles at a high level. The average top 
three issues were as follows. First, the revenue department officer could not guide them about clear 
solutions for each problem. Second, double standards or several judged principles from the revenue 
department officer may make each accountant confusing. Finally, a great number of accountants felt 
worried about the decision of revenue and cost recognition for real estate businesses. 


