บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางคือ ผูทําบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหม แลวนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
วิเคราะหความแตกตางดวยคา T-test และวิเคราะหความแปรปรวน ดวยคา F-test สามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังตอไปนี้
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 294 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 87.41 และเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 12.59 มีชวงอายุระหวาง 20–30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.80 รองลงมามีชวงอายุ
ระหวาง 31–40 ป คิดเปนรอยละ 30.27 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ
71.43 รองลงมามีการระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 22.45 มีประสบการณดานการทําบัญชี 5–10
ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.24 รองลงมามีประสบการณดานการทําบัญชีนอยกวา 5 ป คิดเปนรอย
ละ 44.56 มีจํานวนแหงที่รับเปนผูทําบัญชีนอยกวา 5 แหง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.67 รองลงมา
มีจํ า นวนแห ง ที่ รั บ เป น ผู ทํ า บั ญชี 5–25 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 14.29 เป น ผู ทํ า บั ญชี ที่ มี ฐ านะเป น
พนักงานบัญชีของกิจการ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.89 รองลงมาเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ คิด
เปนรอยละ 30.95
สวนที่ 2 ขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตอนที่ 1 ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ทั้งหมด 294 ราย
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ ดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและ
เกณฑอื่น มากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.01 รองลงมามีความรูความเขาใจในดานหลักเกณฑการ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิ คิดเปนรอยละ 68.74 และดานการยื่นแบบและการ
ชําระภาษี คิดเปนรอยละ 53.63
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2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีความรูความเขาใจ ดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 51.22 รองลงมาดานหลักเกณฑรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตาม
มาตรา 65 ตรี คิดเปนรอยละ 50.31
จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ทั้งหมด 294 ราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณดานการทําบัญชี
จํานวนแหงที่รับเปนผูทําบัญชี และประเภทผูทําบัญชี พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชายมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 55.26 และผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนเพศหญิงมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 56.76
2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 20-30 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 58.05 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความรูความเขาใจ
ในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 54.20 และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 4150 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 63.55
3. ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ํ า กว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 56.62 ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีความรู ค วามเข า ใจในกฎหมายภาษี เ งิ น ไดนิ ติบุค คล คิด เปน ร อ ยละ 56.52
และผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
คิดเปนรอยละ 61.25
4. ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ปมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 56.47 ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการ
ทํางาน 5–10 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 56.79 ผูตอบ
แบบสอบถามที่ประสบการณในการทํางาน 11–15 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติ
บุคคล คิดเปนรอยละ 66.19 และผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป มี
ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 63.83
5. ผูตอบแบบสอบถามที่รับเปนผูทําบัญชีนอยกวา 5 แหง มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 57.59 ผูตอบแบบสอบถามที่รับเปนผูทําบัญชี 5–25 แหงมี
ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 58.81 ผูตอบแบบสอบถามที่รับ
เปนผูทําบัญชี 26–50 แหง ไมมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ
50.53 และ ผูตอบแบบสอบถามที่รับเปนผูทําบัญชีมากกวา 50 แหง ไมมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 52.13
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6. ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูทําบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจที่มีฐานะเปน
พนักงานบัญชีของกิจการ มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 57.85
ผูตอบแบบสอบถามที่มีฐานะเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล คิดเปนรอยละ 58.17 และผูตอบแบบสอบถามที่มีฐานะเปนผูที่ปฏิบัติงานกับสํานักงาน
ใหบริการดานการทําบัญชีมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ
53.50
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ทั้งหมด 294 ราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจดานการ
คํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอื่นมากที่สุด โดยมีความรูความเขาใจอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 69.01 รองลงมามีความรูความเขาใจดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
ตามมาตรา 65 ทวิ ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 68.74 ดานการยื่นแบบและการชําระภาษี อยูในระดับ
นอย คาเฉลี่ย 53.63 ดานหลักเกณฑรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี อยูในระดับ
นอยที่สุด คาเฉลี่ย 49.69 และดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 48.78 ตามลําดับ
จากการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ทั้งหมด 294 ราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณดานการทําบัญชี
จํานวนแหงที่รับเปนผูทําบัญชี และประเภทผูทําบัญชี พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชายมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 55.80
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 58.28
โดยจากการทดสอบคา T-Test และ คา Sig. ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลไมแตกตางกัน
2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 20-30 ป มีความรูความเขาใจในระดับนอย คาเฉลี่ย
58.47 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความรูความเขาใจในระดับนอย คาเฉลี่ย
54.57 ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 41-50 ป มีความรูความเขาใจในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 63.71 โดยจากการทดสอบคา F-Test และคา Sig. ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยางนอย 1 คู
ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ ในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65
ทวิ ดานหลักเกณฑรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี
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3. ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ํ า กว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉลี่ย 57.02 ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอยเชนกัน คาเฉลี่ย 56.92
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 61.58 โดยจากการทดสอบคา F-Test และ คา Sig. ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูตอบมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกัน
อยางอยางนอย 1 คูของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา ในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไร
สุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี
4. ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มีความรูความเขาใจใน
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉลี่ย 56.86 ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณใน
การทํางาน 5–10 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ในระดับนอย คาเฉลี่ย
57.20 ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการทํางาน 11–15 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 66.41 ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 15 ป มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 63.72 โดยจากการทดสอบคา F-Test และ คา Sig. ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยางนอย 1 คูของ
กลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณในการทํางาน ในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทาง
ภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานหลักเกณฑรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี
5. ผูตอบแบบสอบถามที่รับเปนผูทําบัญชีนอยกวา 5 แหง มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉลี่ย 58.01 ผูตอบแบบสอบถามที่รับเปนผูทําบัญชี 5–25 แหง
มี ความรู ค วามเขา ใจในกฎหมายภาษี เ งิ น ได นิติ บุค คลในระดับน อย คา เฉลี่ ย 58.98
ผู ต อบ
แบบสอบถามที่รับเปนผูทําบัญชี 26 – 50 แหง ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ย 49.64 และผูตอบแบบสอบถามที่รับเปนผูทําบัญชีมากกวา 50 แหง มี
ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ย 47.75 โดยจากการ
ทดสอบคา F-Test และ คา Sig. ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูความ
เขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยางนอย 1 คูของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวน
แหงที่รับเปนผูทําบัญชี ในดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอื่น ดานหลักเกณฑ
การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ และดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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6. ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูทําบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจที่มีฐานะเปน
พนักงานบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉลี่ย
58.24 ผูตอบแบบสอบถามที่มีฐานะเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลในระดับนอย คาเฉลี่ย 58.05 ผูตอบแบบสอบถามที่มีฐานะเปนผูที่ปฏิบัติงานกับ
สํานักงานใหบริการดานการทําบัญชีมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 55.64 โดยจากการทดสอบคา F-Test และ คา Sig. ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกันอยาง
นอย 1 คูของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของผูทําบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในแตละดาน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ
ปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมี
ปญหาในระดับปานกลาง ในเรื่องการรับรูรายไดและรายจายของแตละประเภทธุรกิจ การตีราคา
สินคาคงเหลือ การจําหนายหนี้สูญ รายจายตองหามทางภาษี รายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มเติมทางภาษี
สิทธิประโยชนของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และการประมาณการและการคํานวณภาษี
เงินไดนิติบุคคลครึ่งป มีปญหาในระดับนอยเรื่อง การคิดคาเสื่อมราคา การนําผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษีไมเกิน5 รอบระยะเวลาบัญชีมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร การ
คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
และการหัก ภาษี หั ก ณ ที่ จาย โดยรวมผู ตอบแบบสอบถามมีปญหาความรูค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง
ปญหาอื่นๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมีปญหา
อยูในระดับมาก เรื่องผูทําบัญชีมีความรูความเขาใจในเฉพาะสวนที่รับผิดชอบ ผูทําบัญชีตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่เจาของกิจการกําหนด ผูทําบัญชีตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสรรพากร และผูทํา
บัญชีไ มได ติดตามกฎหมายที่ออกใหม มีป ญหาในระดับปานกลางเรื่อง ผูประกอบการไมเห็น
ความสําคัญของการจัดทําบัญชี ผูที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีไมมีความรูทางบัญชี ผูทําบัญชี
ไดรับเอกสารไมครบถวน กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลเขาใจยาก หลักเกณฑทางบัญชีและภาษีมี
ความแตกตางกัน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีปญหาอื่นๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะ
ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหมีการจัดอบรมพัฒนาความรูในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
บอยครั้งมากขึ้นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร ควรมีการเพิ่มชองทางในการแจงแก
ผูทําบัญชีเมื่อการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล และกรมสรรพากร
เพิ่มจํานวนบุคคลากรที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑ
สิ ท ธิ แ ละเกณฑ อื่ น มากที่ สุ ด โดยมี ค วามรู ค วามเข า ใจอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ขวัญวิมล โกศัยเสวี (2540) ไดศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในการคํานวณกําไรสุทธิที่เปนรายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับ
ปานกลาง
2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษี ต ามมาตรา 65 ทวิ ในระดั บ ปานกลาง และมี ค วามแตกต า งกั น ในระดั บ การศึ ก ษาซึ่ ง
สอดคลองกับ ขวัญวิมล โกศัยเสวี (2540) ไดศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิที่เปนรายจาย ตามมาตรา 65 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร อยูในระดับปานกลาง
3. ผูตอบแบบสวนใหญมีความรูความเขาใจดานหลักเกณฑรายจายที่ไมใหถือเปนรายจาย
ตามมาตรา 65 ตรี อยูในระดับนอย ในขณะที่ ขวัญวิมล โกศัยเสวี (2540) ไดศึกษาเรื่อง “ความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิที่
เปนรายจายตองหาม มาตรา 65 ตรี ตามประมวลรัษฎากร อยูในระดับปานกลาง
4. ผูตอบแบบสวนใหญมีความรูความเขาใจดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อยูในระดับนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ ประสูติ มุลิ (2542) ที่ไดศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจ
ในด า นภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลของผู เ สี ย ภาษี อ ากรในอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด ระยอง” พบว า ผู ต อบ
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แบบสอบถามมีความรูความเขาใจเรื่องเงินปนผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอยกวา
รอยละ 50
5. ผูตอบแบบสวนใหญมีความรูความเขาใจดานการยื่นแบบและการชําระภาษีอยูในระดับ
นอย ในขณะที่ขวัญวิมล โกศัยเสวี (2540) ไดศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูความเขาใจในดานการกรอกแบบแสดงรายการ และการยื่นแบบแสดงรายการ ในระดับปาน
กลาง
6. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติ
บุคคล อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ จินจิรา สันติชัยรัตน (2549) ไดศึกษาเรื่อง “ปญหา
ของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม ในดานภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม” พบวา ผูทําบัญชี
มีปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง
ขอคนพบ
การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
- ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจโดยรวมอยูในระดับนอย โดยมี
ความรูความเขาใจดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอื่น และดานหลักเกณฑการ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ในระดับปานกลาง ดานหลักเกณฑรายจายที่ไมถือเปน
รายจายตามมาตรา 65 ตรี และดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในระดับนอยที่สุด
- ผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรูความเขาใจไมแตกตางกัน
- ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน มีความรูความเขาใจแตกตางกันในดาน
หลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานหลักเกณฑรายจายที่ไมใหถือเปน
รายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและ
การชําระภาษี
- ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตาง
กันในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานเงินไดที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล และดานการยื่นแบบและการชําระภาษี
- ผูตอบแบบสอบถามที่ประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความรูความเขาใจ
แตกตางกันในดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ ดานหลักเกณฑ
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รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี ดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
ดานการยื่นแบบและการชําระภาษี
- ผูที่มีจํานวนแหงที่รับเปนผูสอบบัญชีแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกัน
ในดานการคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอื่น ดานหลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ และดานเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
- ผูที่มีความแตกตางกันในประเภทของผูทําบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา มีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกัน
2. ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในระดับปานกลาง โดยพบปญหาในเรื่องรายจายมีสิทธิหักไดเพิ่มเติมมากที่สุด รองลงมาพบปญหา
เรื่องรายจายตองหามทางภาษี และเรื่องสิทธิประโยชนของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ตามลําดับ
3. ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาอื่นๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล อยู
ในระดับปานกลาง โดยพบปญหาในเรื่องผูทําบัญชีตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสรรพากร ใน
ระดับมาก รองลงมาพบปญหาเรื่องผูทําบัญชีมีความรูความเขาใจในเฉพาะสวนที่รับผิดชอบ และ
เรื่องผูทําบัญชีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เจาของกิจการกําหนดอยูในระดับมาก
ขอจํากัดของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่อง ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับและการติดตามแบบสอบถาม ทําใหไมสามารถรวบรวมแบบสอบถามไดครบจํานวน
ตามขนาดของกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังตอไป
1. สํานักงานสรรพากรจังหวัดชียงใหม ควรจัดใหมีการอบรมใหแกผูทําบัญชีในเรื่องความ
แตกตางของหลักเกณฑตามมาตรฐานบัญชีกับหลักเกณฑทางภาษีอากร และควรอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีอากรที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
2. ผูทําบัญชีควรศึกษาและทบทวนกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนประจํา และติดตาม
กฎหมายที่มีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหถูกตอง
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3. เจาของกิจการควรใหความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ควรมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงในหัวขอที่เกี่ยวกับกิจการของตนอยางใกลชิด อีกทั้งจัดหาพนักงานบัญชีที่มีความรู
ความชํานาญในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล และใหการสนับสนุนแกพนักงานในการอบรมพัฒนา
ความรู
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอเนื่อง
ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะผูทําบัญชีที่อยูในจังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาครั้งตอไป
หากศึกษาจากพื้นที่อื่นๆ หรือเปลี่ยนวิธีการเลือกตัวอยางนาจะมีผลการศึกษาที่แตกตางกันออกไป
ซึ่งจะทําใหไดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตอผูทําบัญชี และตอเจาหนาที่ในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลตอไป

