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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางเปนพนักงานบัญชีจํานวน 385 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบทดสอบ คาสถิติที่ใชในการ
วิเคราะห คือ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 51.9 มีอายุ 31-40 ป รอยละ 39.5 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 67.8 มีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาทรอยละ 58.7 มีประสบการณใน
องค กร 1-3 ป รอยละ 80.0 และมี ป ระสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านทางด า นบั ญ ชี 1-3 ป ร อยละ 52.2 ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง พนักงานบัญชีที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ ในขอ “กิจการไมมีคาปรับเกี่ยวกับฐาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณผิดพลาด” ที่คาเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ ในขอ “กิจการมีเอกสารประกอบการชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเก็บไวอยางครบถวน” ที่คาเฉลี่ย 3.71 ในขอ “เจาหนาที่สรรพากรเชื่อถือในความถูกตองตาม
แบบยื่นภาษีเงินไดนิติบุคคล” ที่คาเฉลี่ย 3.66 และ ในขอ “เจาหนาที่กรมสรรพากรเชื่อถือเอกสารประกอบการยื่น
แบบภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการ” ที่คาเฉลี่ย 3.62
คําสําคัญ : ปจจัยสวนบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคล ประสิทธิภาพการชําระภาษี
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the personal factors that affected the
efficiency of corporate income tax payment of small enterprises in the textile and garment
industry in Bang Khun Thian District, Bangkok. The samples were 385 accountants in such
small enterprises. The data were collected by questionnaires and tested. The statistics used
in the research were percentage, mean, standard deviation, analysis of population means
and analysis of variances.
The research found that the percentage of the samples were male in 51.9%, aged 3140 years 39.5%, graduation in bachelor's degree 67.8%, a monthly income of 15,001 20,000 baht 58.7%, 1-3 years of experience in the organization 80%, and 1-3 years of
accounting experience 52.2%. Knowledge in the corporate income tax in the medium level.
The accountants with the different levels of education affected the efficiency of corporate
income tax payment of small enterprises in the textile and garment industry in Bang Khun
Thian District, Bangkok, with the statistical significance at the level of 0.05 When
classified as item found that The most effective one is in “The business does not have a fine
relating to the corporate income tax that is calculated incorrectly” at the average of 3.75,
followed by the following. “The business has complete supporting documents for paying
corporate income tax” At an average of 3.71 in the section “Revenue officials trust the
correctness of the corporate income tax return form” At the 3.66 average and in the
“Revenue Department staff trust documents for the corporate income tax return of the
business” at the average 3.62
Key Word : Personal Factors, Corporate Income Tax, Tax Payment Efficiency.

บทนํา
ภาษีเปนภาระที่ประชาชนมีหนาที่ตองนําสงใหภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการ
ของรัฐ เพื่อนําภาษีที่ไดรับจากประชาชนไปพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนในดานรายจายของรัฐบาล การคมนาคม
การไฟฟา ขนสง สรางโรงเรียน ถนน รวมไปถึงเงินเดือนของขาราชการเพื่อทํางานบริการใหประชาชน เชน ตํารวจ
สาธารณะสุข เจาหนาที่ทะเบียนราษฎร เปนตน โดยที่ภาษีสามารถจําแนกตามหลักการผลักภาระภาษีไดเปน 2
ประเภท ประกอบดวย ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่มีการเรียกเก็บโดยตรงจากผูมีหนาที่เสียภาษีและไมสามารถผลัก
ภาระใหกับผูอื่นได เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษี เงินไดนิติบุคคล สวนภาษีทางออม คือ ภาษีที่กิจการ
สามารถผลักภาระภาษีใหกับผูบริโภคได เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ซึ่งจะมีหลักการ
จัดเก็บที่แตกตางกัน (ถนอม เกตุเอม, 2560)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax หรือ CIT) ตามประมวลรัษฎากรเปนภาษีทางตรง
ประเภทหนึ่งที่มีหลักการจัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในแตละรอบระยะเวลาบัญชี (ตามปกติเทากับ 12 เดือน) นอกจากหลักการ
จัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิดังกลาวแลว ยังมีวิธีการจัดเก็บภาษีโดยวิธีอื่นอีกคือ เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายกอน
หักรายจายใด ๆ หรือเก็บจากคาโดยสาร คาระวางของกิจการขนสงระหวางประเทศ หรือเก็บจากการจําหนายเงิน
กําไรไปตางประเทศ เปนตน (ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย และสาโรช ทองประคํา, 2553)
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ปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของธุรกิจตาง ๆ ภายในประเทศมักเกิดจากความเขาใจ
ผิดหรือจากปจจัยสวนบุคคล เชน ผูปฏิบัติงานหรือผูประกอบการมีความรูความหรือไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงทําใหเกิดเขาใจไมเพียงพอความผิดพลาดในการชําระภาษีซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมักจะ
สงผลไปถึงการสูญเสียตาง ๆ ไมวาจะเปนคาปรับหรือการเสียเวลา สอดคลองกับปทมาพร ทอชู (2559) ที่ไดกลาววา
การทํางานใหหนวยงานตาง ๆ ไมวาองคกรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตางก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนการหรือวิธีการทํางานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางานจึงเปนผูที่ฉลาดในการ
เรียนรู รูวาการทํางานอยางไรจึงจะบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วและมีความผิดพลาดนอย ซึ่งสิ่งจําเปนที่สุดในการ
ที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพคือผูปฏิบัติงานจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจในงานเปนอยางดี รวมไปถึง
ตองมีความรอบรูในองคประกอบอื่นๆที่สามารถสงเสริมใหการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เขตบางขุนเทียนเปนเขตหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมากและมีการ
คมนาคมที่สะดวก มีทั้งแรงงานและผูบริโภคที่สามารถรองรับความตองการทั้งดานแรงงานและการจําหนายสินคา
ของบริษัทได ทําใหมีโรงงานกอตั้งขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เมื่อทําการ
ผลิตแลวสามารถจัดจําหนายใหแกผูบริโภคไดทันที ทั้งยังสามารถขนสงไปขายยังเขตพื้นที่ใกลเคียงไดอีกดวย แตใน
ปจจุบันเขตบางขุนเทียนไดประสบปญหาดานการคมนาคม เนื่องจากมีการทําถนนอยางตอเนื่อง ทําใหการจราจร
ตัดขัด แรงงานที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่อื่นเขามาทํางานภายในเขตบางขุนเทียนลงนอยลง ทําใหโรงงานเกิดสภาวะ
ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดยอม สวนใหญจะมีหัวหนางานบัญชีที่ชํานาญการเพียงคนเดียวหรือ
เจาของสถานประกอบการตองเปนผูควบคุมดูแลงานดานบัญชีเอง หัวหนางานบัญชีทําใหตองมีการสอนงานและ
ถายทอดความรูใหกับพนักงานบัญชีที่ไมมีความชํานาญดานบัญชีตลอดเวลาในการทํางาน อยางไรก็ตาม ความรู
ความเขาใจในการทําบัญชีโดยเฉพาะในดานภาษีเงินไดนิติบุคคลยังมีอยูในระดับต่ําทําใหการชําระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่อาจมีผลตอประสิทธิภาพการ
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนํา
ความรูที่ไดจากการวิจัยไปวางแผนใน การพัฒนาประสิทธิภาพของการชําระภาษีของวิสาหกิจขนาดยอมตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึก ษาระดั บป จ จั ย ส วนบุ ค คลของพนั กงานบั ญ ชี ที่ ป ฏิบั ติ ง านอยูใ นวิ ส าหกิ จ ขนาดยอมในกลุ ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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นิยามศัพทเฉพาะ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล หมายถึง ภาษีที่ตองชําระซึ่งขึ้นอยูกับผลกําไรสุทธิทางภาษีของวิสาหกิจขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดยอม หมายถึง องคกรธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายสิ่งทอและเครื่องนุงหมทุกประเภท
ที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยที่มีพนักงานในบริษัทไมเกิน 50 คน และมีสินทรัพยถาวร
ไมเกิน 50 ลานบาท
ความรู ความเขา ใจเกี่ ยวกั บ ภาษี เงิ น ได นิ ติ บุ ค คล หมายถึ ง การรั บ รู และความเข า ใจในกฎเกณฑ หรื อ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ภาครัฐกําหนดไว ประกอบดวย
- ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่ใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร เมื่อคูณฐานภาษีดวยอัตราภาษีแลว ผลลัพธ
คือจํานวนภาษีที่ตองเสียใหภาครัฐ
- อัตราภาษี หมายถึง อัตรารอยละที่จัดเก็บภาษีจะแบงเปน 3 ประเภท คือ แบบคงที่แบบกาวหนา แบบถดถอย
โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี ขึ้นอยูกับกฎหมายกําหนดไว
- การใชสิทธิประโยชนทางภาษี หมายถึง ผลตอบแทนหรือสิ่งที่ไดรับจากภาษี
- การปรับปรุงกําไรทางบัญชีใหเปนกําไรทางภาษี หมายถึง เปนการจําแนกหมวกหมูของกําไรทางบัญชีให
กลายเปนกําไรทางภาษีเพื่อใหสามารถนํามาคํานวณภาษีไดอยางถูกตอง
- การยื่นแบบ (การชําระ) ภาษีเงินไดนิติบุคคล หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การยื่นชําระภาษี
ตามที่กฎหมายกําหนดไว
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบคุ คล หมายถึง การชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอม
ที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันตอเวลาและมีคาใชจายที่ประหยัด
พนักงานบัญชี หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่อยูในวิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของวิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดมีกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายไดตอเดือน
- ประสบการณในองคกร
- ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ทางดานบัญชี

ประสิทธิภาพการชําระภาษี เงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในเขต บางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ความถูกตอง
- ความครบถวน
- ความตรงตอเวลา/ทันเวลา
- คาใชจายที่ประหยัด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูในวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสํารวจขอมู ลไมสามารถระบุจํานวน
พนักงานและจํานวนสถานประกอบการในกลุมธุรกิจการผลิตในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานครไดอยางแนชดั
กลุมตัวอยาง
เนื่องจากพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูในวิสาหกิจขนาดกลางในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสํารวจ
ข อมู ล ไม ส ามารถระบุ จํ า นวนได อ ย า งแน ชั ด จึ ง จํ า เป น ต อ งใช การหากลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ด ว ยวิ ธี การของ
W.G.cochran (สุธรรม รัตนโชติ, 2551) ที่ความเชื่อมั่น 95% โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
n
เมื่อ

n
P
Z
d
การคํานวณ
n
n

=
คือ
คือ
คือ
คือ
=
=

P(1-P)Z2
d2
จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม เทากับ 0.30
ระดับความมั่นใจที่กําหนด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96
สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได เทากับ 0.05
0.3(1-0.3)1.962
0.052
384.16

จากการคํานวณพบวา ไดกลุมตัวอยางเทากับ 384.16 คน แตดวยกลุมตัวอยางเปนจํานวนคน จึงไมทําการ
ปด เศษทศนิ ย มขึ้ น ทํ า ให ง านวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด กลุ ม ตั ว อย า งเท า กั บ 385 คน โดยการเก็ บ ข อมู ล ได ใ ช วิ ธี การสุ ม
กลุมตัวอยางเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบมีเจตนา มีเวลาและสิ่งอํานวยความสะดวกจํากัด
จึงอาศัยการตัดสินใจตามความสะดวกของผูวิจัยเปนหลัก
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชทดสอบและแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 385 ชุด เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเทากับจํานวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
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1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study)
โดยนําแบบทดสอบและแบบสอบถามไปสอบถามพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูในวิสาหกิจขนาดยอมใน
กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานครและนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูลกอนประมวลผลขอมูลดวยการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study)
เปน การศึก ษาค นคว ารวบรวมจากเอกสาร (Documentary Study) โดยรวบรวมข อมูล เกี่ย วกั บ
แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหนังสือ บทความวิชาการ ที่มีผูรวบรวมขอมูลไวทั้งหนวยงานของรัฐและ
เอกชน วิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลที่คนควาทางอินเตอรเน็ต
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามและแบบทดสอบที่ ไ ด รั บ กลั บ คื น ที่ มี ค วามสมบู ร ณ ทั้ ง หมดจํ า นวน 385 ชุ ด
มาวิเคราะหเพื่อหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีคํานวณโดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของขอมูลปจจัยสวนบุคลของธุรกิจการผลิตอาหารในเขตบาง
ขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. วิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูใน
วิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช
วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการเสียภาษีนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการศึกษา
โดยการกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการเสี ย ภาษี นิ ติ บุ ค คลของวิ ส าหกิ จ ขนาดย อ มใน
กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระดับประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการเสียภาษีนิตบิ คุ คล
แปลความ
S.D
x�
1. กําไรสุทธิทางภาษีปรับจากกําไรสุทธิทางบัญชีได
อยางถูกตอง
3.60
0.974
มาก
2. กิจการมีเอกสารประกอบการชําระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเก็บไวอยางครบถวน
3.71
0.879
มาก
3. องคกรของทานไมมีคาปรับเกี่ยวกับการชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคลลาชา
3.58
1.000
มาก
4. เจาหนาที่สรรพากรเชื่อถือในความถูกตองตามแบบ
ยื่นภาษีเงินไดนิติบุคคล
3.66
0.990
มาก
5. กิจการใชสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลได
ตามที่กรมสรรพากรกําหนด
3.61
0.987
มาก
6. เจาหนาที่สรรพากรมีความเชื่อถือในงบการเงินของ
บริษัท
3.58
1.010
มาก
7. กิจการไมมีคาปรับเกี่ยวกับฐานภาษีเงินไดนิติบุคคล
ที่คํานวณผิดพลาด
3.75
0.914
มาก
8. กิจการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคลทันเวลา เสมอ
3.61
1.035
มาก
9. เจาหนาที่กรมสรรพากรเชื่อถือเอกสารประกอบการ
ยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการ
3.62
0.937
มาก
10. กิ จ การไม ถู ก เจ า หน า ที่ ส รรพากรตรวจสอบ
เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ถึงจะโดนตรวจสอบ
ก็จะเสียภาษีอยางถูกตองเสมอ
3.52
0.930
มาก
คาเฉลี่ยรวม
3.62
0.467
มาก
จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพการเสียภาษีนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.62 เมื่อ
จําแนกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ ในขอ “กิจการไมมีคาปรับเกี่ยวกับฐานภาษีเงินไดนิติ
บุคคลที่คํานวณผิดพลาด” ที่คาเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือในขอ “กิจการมีเอกสารประกอบการชําระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเก็บไวอยางครบถวน” ที่คาเฉลี่ย 3.71 ในขอ “เจาหนาที่สรรพากรเชื่อถือในความถูกตองตามแบบยื่นภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล” ที่คาเฉลี่ย 3.66 ในขอ “เจาหนาที่กรมสรรพากรเชื่อถือเอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของกิจการ” ที่คาเฉลี่ย 3.62 ในขอ “กิจการใชสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลไดตามที่กรมสรรพากร
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กําหนด” ที่คาเฉลี่ย 3.61 ในขอ “กิจการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคลทันเวลาเสมอ” ที่คาเฉลี่ย 3.61 ในขอ
“กําไรสุทธิทางภาษีปรับจากกําไรสุทธิทางบัญชีไดอยางถูกตอง” ที่คาเฉลี่ย 3.60 ในขอ “องคกรของทานไมมี
คาปรับเกี่ยวกับการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลลาชา” ที่คาเฉลี่ย 3.58 ในขอ “เจาหนาที่สรรพากรมีความเชื่อถือใน
งบการเงินของบริษัท” ที่คาเฉลี่ย 3.58 และ ในขอ “กิจการไมถูกเจาหนาที่สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได
นิติบุคคล ถึงจะโดนตรวจสอบก็จะเสียภาษีอยางถูกตองเสมอ” ที่คาเฉลี่ย 3.52 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า พนั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน จําแนกตามเพศ
n = 385
เพศ
จํานวน
S.D t-test Sig
x�
ประสิ ทธิ ภาพการชํ าระภาษี เงิ นได นิ ติ บุ คคลของ ชาย
200
3.63 0.470 0.441 0.659
วิ สาหกิ จขนาดย อมกลุ มอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและ หญิง
185
3.61 0.464
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา พนักงานบัญชีที่มีเพศตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดย อมในกลุ ม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ องนุ ง ห ม ในเขตบางขุ น เที ย น จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า พนั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน จําแนกตามอายุ
n = 385
อายุ
SS
Df MS
F
Sig
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ระหวางกลุม 1.458
3 0.486 2.246 0.083
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ภายในกลุม 82.471 381 0.216
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รวม
83.930 384
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวา พนักงานบัญชีที่มีอายุตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดย อมในกลุ ม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ องนุ ง ห ม ในเขตบางขุ น เที ย น จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า พนั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษา
n = 385
ระดับการศึกษา
SS
Df MS
F
Sig
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ระหวางกลุม 1.316 2 0.658 3.042 0.049*
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ภายในกลุม 82.614 382 0.216
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รวม
83.930 384
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานบัญชีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินได
นิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า พนั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน จําแนกตามรายไดตอเดือน
n = 385
รายไดตอเดือน
SS
Df MS
F
Sig
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ระหวางกลุม 0.914 3 0.305 1.399 0.243
วิสาหกิจ ขนาดย อมกลุม อุตสาหกรรมสิ่ งทอและ ภายในกลุม 83.015 381 0.218
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวักรุงเทพมหานคร
รวม
83.930 384
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 5 พบวา พนักงานบัญชีที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า พนั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน จําแนกตามประสบการณ
ในองคกร
n = 385
ประสบการณในองคกร
SS
Df MS
F
Sig
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ระหวางกลุม 1.992
4 0.498 2.310 0.057
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ภายในกลุม 81.937 380 0.216
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวักรุงเทพมหานคร
รวม
83.930 384
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานบัญชีที่มีประสบการณในองคกรตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า พนั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน จําแนกตามประสบการณ
ทางดานบัญชี
n = 385
ประสบการณทางดานบัญชี
SS
Df MS
F
Sig
ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ระหวางกลุม 0.731
4 0.183 0.835 0.504
วิสาหกิจ ขนาดย อมกลุม อุตสาหกรรมสิ่ งทอและ ภายในกลุม 83.199 380 0.219
เครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รวม
83.930 384
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานบัญชีที่มีประสบการณทางดานบัญชีตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวา พนักงานบัญชีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณราย อูทอง (2556) ไดศึกษาเรื่องความรูความเขาใจกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของผูทําบัญชีในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูทําบัญชีในเขตจังหวัดปทุมธานีมีความรูความเขาใจ
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น เปนเรื่องที่จําเปน
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สําหรับสถานประกอบการที่มีผลกําไร ซึ่งหากมองในระดับของบุคคลทั่วไปหรือพนักงานทั่วไปนั่น ภาษีเงินไดนิติ
บุคคลยอมถูกมองเปนเรื่องไกลตัว แตเมื่อตองมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลภายในองคกรแลว จึงมี
ความจําเปนที่จะตองแสวงหาความรูเพิ่มเติม แตทําไปเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดเพียงเทานั้น ไมไดเกิดมาจาก
ความอยากรูสวนตัว จึงทําใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจเพียงแคในระดับปานกลางเทานั้น
จากผลการศึกษาพบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือนประสบการณ
ในองคกรและประสบการณในการปฏิบัติงานบัญชี แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิสมัย หมอยาดี (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน
ประกอบดวยเพศ อายุ รายได สถานภาพ ประสบการณและหนวยงานที่ปฏิบัติ จะมีการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจาก การชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยปจจัย
หลายอยาง รวมไปถึงผูที่ปฏิบัติงานหรือผูทีตองทําการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้นจะตองมีความรูความใจเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงทําใหปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ไมสงผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
แตอาจจะมีสวนในการที่พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะงานวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา
พนักงานบัญชีสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยจึงมีแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจของพนักงานดังนี้
1. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกพนักงานบัญชีภายในบริษัท
2. ควรมีการจัดสื่อใหขอมูลเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลในสถานที่ปฏิบัติงานของฝายบัญชี
3. ควรมีการประเมินวัดผลความรูความเขาใจของพนักงานเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะ
4. ควรมีการสรางแรงจูงใจการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมของพนักงานบัญชีในเรื่องของภาษีเงินไดนิติบุคคล
หากผลการทําแบบทดสอบไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัล เปนตน
5. หัวหนางานหรือผูเชี่ยวชาญภายในองคกรควรมีการใหความรูหรือใหคําปรึกษาแกพนักงานที่มีความรู
ความเขาใจในภาษีเงินไดนติ ิบุคคลระดับปานกลางถึงต่ํา
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
1. ควรมีการศึกษาความรูความเขาใจของพนักงานเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรทุกประเภท เชน ภาษี
มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนตน
2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆที่สงผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อทําใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลของพนักงานดียิ่งขึ้น
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