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บทคัดยอ 
  

การคนควาแบบอิสระเร่ืองความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล กลุมตัวอยางคือ ผูทําบัญชีจํานวน 294 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
อางอิง ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย การแจกแจงแบบที และการวิเคราะหความแปรปรวน  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20–30 ป มีการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี มีประสบการณดานการทําบัญชี 5–10 ป เปนผูทําบัญชีท่ีมีฐานะเปนพนักงาน
บัญชีของกิจการ กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีทําการศึกษา แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการ
คํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน ดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีตาม
มาตรา 65 ทวิ ดานหลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดท่ีไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และการยื่นรายการและชําระภาษี ผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมสวน
ใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย โดยมีความรูความเขาใจดานการคํานวณกําไรสุทธิตาม
เกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน และดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิ ใน
ระดับปานกลาง หลักเกณฑรายจายท่ีไมถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี และดานเงินไดท่ีไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอยท่ีสุด 
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ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
สรรพากรจังหวัดชียงใหม ควรจัดใหมีการอบรมใหแกผูทําบัญชีในเร่ืองความแตกตางของ
หลักเกณฑตามมาตรฐานบัญชีกับหลักเกณฑทางภาษีอากร และควรอบรมเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
อากรท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ ผูทําบัญชีควรศึกษาและทบทวน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนประจํา เจาของกิจการควรใหความสนใจเก่ียวกับกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล จัดหาพนักงานบัญชีท่ีมีความรู ความชํานาญในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล และให
การสนับสนุนแกพนักงานในการอบรมพัฒนาความรู 
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ABSTRACT 

 
This independent study mainly emphasized the study of the guidelines to develop an 

understanding of corporate income tax.  Questionnaires were used to collect data from 294 
accountants in Chiang Mai Province. The collected data were evaluated and analyzed using 
descriptive and inference statistics that composed of percentage, means, and Analysis of 
Variance: Independent-Sample T-Test one-way ANOVA.  

The results of this study showed that the majority of the respondents were between 
twenty and thirty years old, had a bachelor’s degree with between five and ten years professional 
accounting experience and were the business’s bookkeeper. Most of the accountants’ activities 
involved dealing with expenditures prohibited by the Revenue Code. The corporate income tax 
laws covered in this study included net profit calculation in accrual basis, and another basis, the 
calculation of net profit and net loss under Section 65 Bis, the calculation of expenditure under 
Section 65 Ter, and exempt incomes tax filing and payments. It appears that the majority of the 
accountants in Chiang Mai Province have a low overall understanding of corporate income tax 
laws, a medium level of understanding with net profit calculation in accrual basis and the 
calculation of expenditure under Section 65 Ter, and the lowest level of understanding was 
related to the calculation of net profit and net loss under Section 65 Bis and exempt income. 
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In order to develop an understanding of the corporate income tax laws accountants in 
Chiang Mai Province need to be educated by the revenue departments in the differences between 
accounting and the laws. Accountants should continually update their knowledge of corporate 
income tax laws. Entrepreneur should know the laws, provide the appropriate accounts and 
advocate the staff to attend tax seminars. 

 
 
 


