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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร เพื่อศึกษาการแสวงหาความรู

ที่เก่ียวกับภาษีอากรของผูบริหาร เพื่อศึกษาความเชี่ยวชาญดานภาษีอากรของผูบริหารและ เพื่อศึกษาการวางแผน

ทางบัญชีของผูบริหาร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทตาง ๆ ที่ดําเนิน

เก่ียวกับธุรกิจการผลิตที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ 

คาเฉลี่ย คารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภทธุรกิจการผลิตแบบมีเคร่ืองจักร  

6-10 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 42.7 มีทุนจดทะเบียน 5-10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.5 มีระยะเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจ 11-20 ป คิดเปนรอยละ 35.1 มีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.0 มีจํานวน

พนักงาน 1-50 คน คิดเปนรอยละ 63.8 และ ระดับการศึกษาผูบริหารอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.3 

จากผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ทัศนคติ ของผูบริหารที่มีตอภาษี การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษี และ

ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษี มีความสัมพันธการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ : คุณภาพทางบัญชี, ภาษีหัก ณ ที่จาย, สํานักงานบัญชี 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the attitudes of the administrators towards 

taxation, to study the pursuit of knowledge related to taxation of executive, of study the expertise 
in taxation of executive, and to study the accounting planning of executive, by using 
questionnaire with the sample group, executive and accounting department of various companies, 
that deals with the production business located in Bang Khun Thian District, Bangkok, 384 
people. The statistic used in the research were Mean, Percentage, Standard Deviation and 
person’s Simple Correlation Coefficient (Pearson Product Moment Correlation Coefficient). 
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The results found that most respondents engaged in manufacturing business, with 6-
10 machines, representing 42.7 percent, with registered Capital of 5-10 million baht or 44.5 
percent, the duration of business is 11-20 years representing 35.1 percent, with an average 
annual income of more than 20 million baht or 44 percent, the number of employees is 1-50 
people or 63.8 percent and the level of education of administrations at the bachelor degree 
level, accounting for 50.3 percent. Based on the results of the hypothesis testing it was 
found that the management attitude toward taxation, the pursuit of knowledge of tax 
executives and the expertise of the tax executives, related to tax planning with Statistical 
Significance at the level of 0.05. 

 
Key Word : Accounting quality, withholding tax, accounting office. 
 

บทนํา 

การวางแผนภาษีอากรเปนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรายงานทางการเงิน โดยมุงหวังใหเสียภาษีอากรของ

องคกรเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑและวิธีการควบคูไปกับการดําเนินกิจการเพราะภาษีอากรเปน

ผลทางกฎหมาย ผูเสียภาษีตองชําระตามระยะเวลากําหนด การวางแผนภาษีอากรตองอาศัยความรู ความชํานาญ 

ขอกฎหมายภาษีอากรที่เก่ียวของ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหการวางแผนภาษีอากรมีประสิทธิภาพและ

ไดรับประโยชนหรือเลือกวิธีการปฏิบัติตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 

การวางแผนภาษีตองมีการวางแผนกอนเร่ิมดําเนินการหรือเร่ิมกอสรางในแตละโครงการหรืออาจจะ

วางแผนภาษีอากรเมื่อกิจการไดดําเนินงานไปไดสักระยะหนึ่ง หรือเลือกที่จะวางแผนภาษีสําหรับตนป (รอบระยะ 

เวลาบัญชี) เพื่อการปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว ผูวางแผนภาษีอากรจะตองมีความรูความเขาใจภาษีอากรที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจไมวาจะเปนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่เก่ียวของ

รวมถึงระบบบัญชี การจัดทําบัญชีตามการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของ เพื่อใหการวางแผนภาษีอากร

จัดทําไดอยางถูกตองและปฏิบัติไดอยางรวดเร็วแมนยํา ลดขอผิดพลาด เพื่อใหเสียภาษีอากรครบถวนไมถูก

สรรพากรประเมินยอนหลังเปนไปตามวัตถุประสงคที่กิจการวางไว (สุเทพ พงษพิทักษ, 2560) 

เพื่อใหการเสียภาษีอากรถูกตองและครบถวน ปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนกับงานดานบัญชีและ

ภาษีอากร ในการบริหารธุรกิจของกิจการจึงจําเปนที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงระบบดานบัญชีใหถูกตอง 

สอดคลองตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีคือระบบเอกสารตาง ๆ วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําบัญชีภาษี

อากรโดยหลักเกณฑที่ชัดเจนสมเหตุสมผล ผูบริหารจึงไดมีการวางแผนภาษีอากร (สามารถ ปรมานิติวิ์, 2560) ซึ่งผู

มีหนาที่วางแผนในกิจการ ไดแก บัญชีและการเงินของกิจการ นักกฎหมายของกิจการหรือบุคคลภายนอก ผูเชียว

ชาญดานภาษีอากรหรือผูวางระบบบัญชีภาษีอากร ความรับผิดชอบของทุกคนในกิจการจะตองมีการปรึกษากัน 

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อปองกันปญหาทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

จากปญหาที่พบคือคุณลักษณะของผูบริหารมีความเชี่ยวชาญ หรือมีความรูความเขาใจไมถูกตองเก่ียวกับภาษี

ตาง ๆ ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนภาษีอากร ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะของ

ผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษี เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริการ การแสวงหาความรูดานภาษีของผูบริการ 

และความเชี่ยวชาญดานภาษีของผูบริหาร กับการวางแผนทางบัญชีวามีความสัมพันธกันหรือไม เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาการวางแผนภาษีอากร ผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนในกิจการอยางมีประสิทธภิาพ มากยิ่งข้ึน 

336



วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากรในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการแสวงหาความรูที่เก่ียวกับภาษีอากรของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความเชียวชาญดานภาษีอากรของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาการวางแผนทางบัญชีของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ผูบริหาร หมายถึงผูที่มีตําแหนงเปนหัวหนาหรือผูมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในหนวยงานหรือ

องคกร ที่มีทักษะ มีความรู ความสามรถในการนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 บริษัทจํากัด หมายถึง องคการธุรกิจที่เกิดจากการรวมกันของบุคคลที่มีจุดประสงคเดียวกัน ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

เพื่อแสวงหากําไร โดยเปนหุนสวนรวมกันลงทุนกอตั้งบริษัทตามกฎหมายกําหนดชื่อบริษัทตั้งข้ึนเพื่อใชอางอิงแทน

กลุมบุคคลและบริษัทที่จัดตั้งข้ึนมีสถาพนติิบุคคล ซึ่งจัดตั้งข้ึนดวยการแบงทุนเปนหุน มีมูลคาเทา ๆ กัน ผูถือหุนตาง

รับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินลงทุน 

ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใชเปนประโยชนสวนรวม โดยที่จะมีกําหนดการ

ชําระภาษีอยางชัดเจน 

ทัศนคติดานภาษีอากร หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอการชําระภาษีอากร                

ตามหนาที่ กฎขอบังคับ และบทลงโทษ 

คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่แสดงใหเห็นเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนทางดานบวกและดานลบ โดยที่ไม

สามารถวัดคาไดตายตัว 

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจําแนกประเภทของขอมูลจากสมุดบญัชี เอกสารการพิมพ วิธีการดําเนินงาน 

ตลอดจนการควบคุมทางการบัญชีและการนําเคร่ืองมือและอุปกรณเขามาใชในการจัดทํารวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ

กับการดําเนินงานของกิจการ และนําเสนอขอมูลใหเสร็จสมบูรณ 

การแสวงหาความรูดานภาษีอาการ หมายถึง การศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ไมมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับภาษีอากร หรือมีความรูความเขาใจแตไมชัดเจนจึงตองการหาขอมูลเชิงลึกเพื่อใหทราบถึงสิ่ง ๆ นั้น

อยางแทจริง ซึ่งอาจจะหาไดจากแหลงตาง ๆ เชนหองสมุด การสอบถามผูรู การทดลอง หรือการหาขอมูลจาก

แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน  

ความเชี่ยวชาญดานภาษอีากร หมายถึง ผูที่มีความเชี่ยวชาญในภาษีอากร ในการใชอยางทางการที่ชัดเจน

เปนความสามารถของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งอาจเปนทักษะทางดานรางกาย สติปญญาและสังคมที่เกิดข้ึนจา

การเรียนรู ฝกฝน การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการจัดการที่กระทําบอย ๆ  

 การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต เก่ียวกับการแกปญหาและ

ปองกันปญหาทางภาษีอากร เพื่อใหการเสียภาษีอากรและการปฏิบัติทางการภาษีเปนไปโดยถูกตองครบถวน ตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหมายกําหนดทั้งนี้การเสียภาษีเปนจํานวนนอยที่สุด โดยไมหลีกเหลี่ยงทางภาษี

อากรรวมทั้งการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรกรณีศึกษา

บริษัทจํากัดในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดมีกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 

   ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

- กลุมประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทจํากัด ในอุตสาหกรรม การผลิตที่ตั้งอยูใน

เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

ดังนั้นขนาด ตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับ           

คาความเชื่อมันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549, หนา 74)  

- กลุมตัวอยาง 

ใชขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกิน 

รอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 จากการคํานวณตามสูตรขางตน ทําใหสามารถระบุจํานวนกลุมตัวอยางได

ที่จํานวน 384 คน การสุมตัวอยางที่ใชเปนวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือก

กลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากากรตัดสินใจของผูวิจัยเอง คือ ลักษณะกลุมตัวอยาง ของธุรกิจทั่วไป โดยเก็บขอมูลใน

สถานที่ผูวิจัยสะดวกในการแจกแจงแบบสอบถามและสามารถเขาถึงสถานที่นั้นได 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบทดสอบและแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางข้ึนจาก

การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษ ี 

โดยที่ขอคําถามไดคลอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการวิจัยและแบงเปน 5 ตอน ดังนี้  

สวนที่ 1 แบบสอบถามดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รายไดเฉลี่ยตอป จํานวนพนักงาน และระดับการศึกษาผูบริหาร โดยใหผูตอบทํา

เคร่ืองหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ 

(Multiple Choice) 

 

การวางแผนภาษีอากร 

คุณลักษณะของผูบริหาร 

1. ทัศนคติที่มีตอภาษีอากร 

2. การแสวงหาความรูดานภาษอีากร 

3. ความเชี่ยวชาญดานภาษีอากร 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีอากร  

สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีอากร  

สวนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับการวางแผนภาษีอากร  

โดยที่ในสวนที่ 2-5 ไดใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5ระดับ ตามแบบของ Likers 

(รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2553) ซึ่งใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ที่สุด 

สําหรับการแปลผลการวิจัยของแบบสอบถามผูวิจัยจะแปลผลเปน 5 โดยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายโดย

คํานวณชวงความกวางของขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) 

 ความกวางของอันตรภาคชั้น = จํานวนคะแนนสูงสุด-จํานวนคะแนนต่ําสุด 

      จํานวนชั้น 

      =  5 - 1 

      5 

      =  0.8 

ดังน้ันจะสามารถแปลผลไดดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

คาเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดทําการขอหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

เพื่อทําการขออนุญาตในการเก็บขอมูล จากนั้นจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 384 ชุด ประกอบดวย 

3.1 ทาง Online ซึ่งเปนลูกคาของผูวิจัยในเขตบางขุนเทียน จํานวน 21 ราย 

3.2 ทาง E-Mail ซึ่งเปนลูกคาผูสอบบัญชีเก่ียวกับธุรกิจการผลิต จํานวน 68 ราย 

3.3 ผูวิจัยไดเขาพบผูตอบแบบสอบถามโดย จํานวน 145 ราย 

3.4 ผูชวยในการแจกแบบสอบถาม จํานวน 3 ทาน แบงออกเปน 3 เสนทางไดแก 

  1) เสนหลัก ถนนพระราม2 จํานวน 50 ราย 

  2) เสนเขตบางขุนเทียนชายทะเล จํานวน 50 ราย 
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  3) เสนเขตทาขาม จํานวน 50 ราย 

โดยที่ไดมีการตรวจสอบความสมบรูณของคําตอบในแบบสอบถาม จากนั้นจึงจัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อนํา

ขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ 

4. การทดสอบเคร่ืองมือ 

 4.1 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) รายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่ตองการวัด โดยการหาคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.66 (สุรพงษ คงสัตย, 2557) มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม  

4.2 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดสอบใช (Pre-test) กับกลุมประชากร จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อใหแนใจวาคําถามแตละขอสามารถตอบไดสะดวก

และใชเวลาในการตอบแบบสอบถามอยางเหมาะสม รวมทั้งทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งคาที่สามารถ

วิเคราะหไดในการวิจัยในคร้ังนี้ เทากับ 0.944 

5. แหลงขอมูลที่ใชในการทําวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

5.1 แหลงปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย 

เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา ในการประเมินคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ และเก็บขอมูลจากผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

5.2 แหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย 

การศึกษาหนังสือ ตําราเรียนทางวิชาการ และเอกสารคนควาที่เก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มี

ความสัมพันธกับการวางแผนภาษี ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับทัศนคติ แนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวของกับการแสวงหาความรู ขอมูลทั่วไปที่เก่ียวกับภาษี แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวางแผนภาษี และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของบริษัทจํากัดในอุตสาหกรรมการผลิต  

n = 384 

ประเภทธุรกิจการผลิต จํานวน รอยละ 

มีเคร่ืองจักร 1-5 เคร่ือง 

มีเคร่ืองจักร 6-10 เคร่ือง 

มีเคร่ืองจักร 11-15 เคร่ือง 

มีเคร่ืองจักรมากกวา 15 เคร่ือง 

120 

164 

58 

42 

31.3 

42.7 

15.1 

10.9 

รวม 384 100 
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 จากตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของประเภทธุรกิจการผลิตของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประเภทธุรกิจการผลิตแบบมีเคร่ืองจักร 6-10 เคร่ือง จํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ 

42.7 รองลงมาคือ แบบมีเคร่ืองจักร 1-5 เคร่ือง จํานวน 120 ราย คิดเปนรอยละ 31.3 แบบมีเคร่ืองจักร 11-15 

เคร่ือง จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 15.1 และ แบบมีเคร่ืองจักรมากกวา 15 เคร่ือง จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 

10.9 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัดในอุตสาหกรรมการผลิต  

n = 384 

ทุนจดทะเบียน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5 ลานบาท 

5-10 ลานบาท 

10-15 ลานบาท 

มากกวา 20 ลานบาท 

122 

171 

49 

42 

31.8 

44.5 

12.8 

10.9 

รวม 384 100 

 จากตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของทุนจดทะเบียนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีทุนจดทะเบียน 5-10 ลานบาท จํานวน 171 ราย คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาคือมีทุนจด

ทะเบียนต่ํากวา 5 ลานบาท จํานวน 122 ราย คิดเปนรอยละ 31.8 มีทุนจดทะเบียน 10-15 ลานบาท จํานวน 49 ราย 

คิดเปนรอยละ 12.8 และมีทุนจดทะเบียนมากกวา 20 ลานบาท จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจํากัด ในอุตสาหกรรม

การผลิต 

n = 384 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 5 ป 

5-10 ป 

11-20 ป 

มากกวา 20 ป 

63 

112 

135 

74 

16.4 

29.2 

35.1 

19.3 

รวม 384 100 

 จากตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 11-20 ป จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ 

35.1 รองลงมาคือมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 5-10 ป จํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 29.2 มีระยะเวลาใน

การดําเนินธุรกิจ มากกวา 20 ป จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 19.3 และมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจนอยกวา 

5 ป จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 16.4 ตามลําดับ 

341



ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละรายไดตอปของบริษัทจํากัดในอุตสาหกรรมการผลิต 

n = 384 

รายไดตอป จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5 ลานบาท 

5–10 ลานบาท 

10–20 ลานบาท 

มากกวา 20 ลานบาท 

60 

85 

70 

169 

15.7 

22.1 

18.2 

44.0 

รวม 384 100 

 จากตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของรายไดเฉลี่ยตอปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 20 ลานบาท จํานวน 169 ราย คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคือ          

มีรายไดเฉลี่ยตอป 5-10 ลานบาท จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 22.1 มีรายไดเฉลี่ยตอป 10-20 ลานบาท จํานวน 70 ราย 

คิดเปนรอยละ 18.2 และมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ํากวา 5 ลานบาท จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนรอยละของจํานวนพนักงานบริษัทจํากัดในอุตสาหกรรมการผลิต 

n = 384 

จํานวนพนักงาน จํานวน รอยละ 

1-50 คน 

51-100 คน 

105-150 คน 

มากกวา 150 คน 

245 

119 

6 

14 

63.8 

31.0 

1.6 

3.6 

รวม 384 100 

 จากตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของจํานวนพนักงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน 1-50 คน จํานวน 245 ราย คิดเปนรอยละ 63.8 รองลงมาคือ มีจํานวน

พนักงาน 51-100 คน จํานวน 119 ราย คิดเปนรอยละ มีจํานวนพนักงาน มากกวา 150 คน จํานวน 14 ราย           

คิดเปนรอยละ 3.6 และมีจํานวนพนักงาน 101-150 คน จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระดับการศึกษาผูบริหารของผูตอบแบบสอบถาม  

n = 384 

ระดับการศึกษาผูบริหาร จํานวน รอยละ 

ปวช-ปวส 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

อ่ืน ๆ  

40 

193 

113 

38 

10.4 

50.3 

29.4 

9.9 

รวม 384 100 
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 จากตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระดับการศึกษาผูบริหารของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาผูบริหารอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 

50.3 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาผูบริหารอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 29.4 มีระดับ

การศึกษาผูบริหารอยูในระดับ ปวช-ปวส จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 10.4 และ มีระดับการศึกษาผูบริหารอยู

ในระดับอ่ืน ๆ จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 9.9 ตามลําดับ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ทัศนคติของผูบริหารที่ มีตอภาษีมีความสัมพันธกับ 

การวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธการวางแผนภาษีอากร 

Pearson Correlation 0.644 

Sig.2-tailed 0.000* 

ความสัมพันธ มีความสัมพันธในระดบัคอนขางสูง 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธกับ

การวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน พบวา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอ

ภาษีมีความสัมพันธการวางแผนภาษอีากรอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.00) โดยที่มีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง (Pearson Correlation = 0.644) 

 สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร จากการพิสูจน

สมมติฐาน พบวา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยที่มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง 

 

สมมติฐานที่ 2 การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับ

การวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร 

Pearson Correlation 0.480 

Sig.2-tailed 0.000* 

ความสัมพันธ มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 8 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีมีความ 

สัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน พบวา การแสวงหา

ความรูของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              

(Sig = 0.00) โดยที่มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (Pearson Correlation = 0.480) 

สมมติฐานที่ 2 การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร จากการ

พิสูจนสมมติฐาน พบวา การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษี มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

 

สมมติฐานที่ 3 ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการ

วางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร 

Pearson Correlation 0.662 

Sig.2-tailed 0.000* 

ความสัมพันธ มีความสัมพันธในระดบัคอนขางสูง 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 9 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ความเชี่ยวชาญ 

ของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

พบวา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (Sig = 0.00) โดยที่มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง (Pearson Correlation = 0.662) 

สมมติฐานที่ 3 ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร จากการ

พิสูจนสมมติฐาน พบวา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรกรณีศึกษา

บริษัทในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร มีความสัมพันธ

กับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจาก ทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ ซึ่งเกิดมาจากประสบการณที่แตละ

บุคคลไดรับมา ทําใหมีผลตอกระบวนการทางความคิด อารมณ และความรูสึก หาผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการ

วางแผนภาษี ยอมทําใหเกิดการสนับสนุนและพัฒนาการวางแผนภาษีใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน และในทางกลับกัน 

หากผูบริหารมีทัศนคติที่ไมดีเก่ียวกับการวางแผนภาษี จะสงผลใหเกิดการวางแผนภาษีที่ไมมีประสิทธิภาพ เพราะขาด

การ ใสใจและใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Daniel Katz (1960) ที่ไดกลาวไววา ตัวบุคคลทุกคนจะ
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อาศัยทัศนคติเปนเคร่ืองยึดถือ สําหรับการปรับพฤติกรรม ของตนใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดประโยชน แกคนสูง

ที่สุด และใหมีผลเสียนอยที่สุด ดังนี้ ทัศนคติจึงสามารถเปนกลไก ที่จะสะทอนใหเห็น ถึงเปาหมายที่พึงประสงค และ

ที่ไมพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลานี้เอง ที่จะทําใหแนวโนมของพฤติกรรมเปนไปในทางที่ตองการมากที่สุด 

จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวา การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีอากร         

มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจากกฎหมายที่เก่ียวของกับการเสียภาษีอากรไดมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศในปจจุบัน ซึ่งผูที่เก่ียวของกับการวางแผนภาษีจําเปนที่

จะตองมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอด เพื่อใหรับทราบถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายตาง ๆ  

ที่เก่ียวของกับการเสียภาษี ทําใหการวางแผนภาษีขององคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ราณี อมรศรีสุข (2557) ที่ไดศึกษาเร่ือง การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอม

รถยนต กรณีศึกษาบริษัท ไทย จํากัดซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปญหาที่มีระดับความสําคัญตอการวางแผนภาษีอากร

ของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอมรถยนตของบริษัท ไทย จํากัด คือปญหาดาน ตัวบทกฎหมายที่มีเปน

จํานวนมากและมีความซับซอน รวมไปถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน และปญหา

บุคลากรที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากรที่เก่ียวของกับธุรกิจ ขาดการฝกอบรม และขาดการพัฒนา

ความรูทางดานภาษีอากรอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดวางแนว

ทางการโดยการสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรที่เก่ียวของกับการวางแผนภาษีมีการแสวงหาความรูและขอมูล

เพิ่มเติม รวมไปถึงการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพรอมทั้งพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมและพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัททางดานภาษีอากรควบคูไปกับการสรางผลกําไร 

จากการวเิคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีอากร มีความสัมพันธ 

กับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจาก ในการวางแผนภาษีนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนภาษจีําเปนจะตองมี

ความรูความเขาใจเปนอยางดี ซึ่งหากไมมีความรูความเขาใจที่เพียงพอแลว การวางแผนภาษีจะไมสามารถแสดง

ประสิทธิภาพสูงสุดได ดังนั้น ผูบริหารที่เปนผูใหคําปรึกษาและตรวจสอบจําเปนจะตองมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับดานภาษี

เปนอยางมาก เพื่อเปนการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผนภาษี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

รัชดา สุวรรณเกิด (2557) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางความเชียวชาญดานบัญชีและภาษีของผูบริหารดานการเงิน

และกรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน ผลการศึกษาพบวา ความเชียวชาญดานบัญชีและภาษีของ

ผูบริหารดานการเงินและ กรรมการบริษัทมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษ ีที่ระดับความเชื่อมัน 95% 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบวา 

 1. ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูของบุคลากรที่เก่ียวของเก่ียวกับภาษีอากร ใหมีความรูความ

เขาใจถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับภาษีที่มีการปรับปรุง ใหเปนปจจุบัน  

 2. ควรมีการสนับสนุนการหาขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับภาษีใหแกบุคลากร เชนการแนะนําการเขาถึง

แหลงขอมูลทางเว็ปไซต การหาบทความหรือหนังสือเก่ียวกับการวางแผนภาษีใหบุคลากรไดศึกษา รวมไปถึงการ

จัดการฝกอบรมเก่ียวกับการวางแผนภาษีใหมีประสิทธิภาพ ใหแกบุคลากรที่เก่ียวของไดพัฒนาความสามารถ 
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 3. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการกันในแตละแผนกในองคกร เพื่อใหรวมกัน

วางแผนภาษีขององคกร ซึ่งจะสามารถทําใหเกิดแนวทางการปฏิบตังิานที่สามารถเปนไปไดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. ทําการใหขอมูลแกบุคลากรและผูบริหารเก่ียวกับขอดีของการวางแผนภาษี เพื่อทําใหผูที่มีสวนรวมในการ

วางแผนภาษีขององคกร ไดมีทัศนคติที่ดีตอการวางแผนภาษีขององคกร ทําใหการวางแผนภาษีไดมีความสําคัญและ

ใสใจจากหลายฝายในองคกร ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนภาษีขององคกรไดในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

1. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเทศบาลและบํารุงทองที่

อยูในระดับนอย ผูวิจัยจึงเสนอวาในการวิจัยในคร้ังหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียว

ภาษีเทศบาลและบํารุงทองที่ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสูงข้ึน ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาการ

วางแผนภาษีได 

 2. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีสรรพสามิตอยูในระดับนอย 

ผูวิจัยจึงเสนอวาในการวิจัยในคร้ังหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวภาษีสรรพสามิต เพื่อเปน 

แนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสูงข้ึน ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาการวางแผนภาษีได 

 3. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีศุลกากรอยูในระดับนอย 

ผูวิจัยจึงเสนอวาในการวิจัยในคร้ังหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวภาษีศุลกากร      

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสูงข้ึน ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาการวางแผนภาษีได 

4. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ การสังเกตการณประกอบดวย เพื่อใหการศึกษามีเนื้อหา

สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

5. ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ เชนที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร เชนความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับภาษีอากรของผูวางแผนภาษ ี

6. ควรศึกษาการพัฒนาประสิทธภิาพการวางแผนภาษี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการวางแผนภาษีใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

เอกสารอางอิง 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2549). การวิเคราะหทางสถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

รัชดา สุวรรณเกิด. (2557). ความสัมพันธระหวางความเชียวชาญดานบัญชีและภาษีของผูบริหารดานการเงินและ

กรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน. งานวิจัยสํานักวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ. 

ราณี อมรศรีสุข. (2557). การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอมรถยนต กรณีศึกษา

บริษัท ไทย จํากัด. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

346



รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2553). การวิเคราะหเนื้อหาในงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรระดับ

นานาชาติ. ในการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองจากการสนเทศสูนวัตกรรม (From Information to Innovation) 

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศิริชัย พงษวิชัย. (2551). การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สามารถ ปรมานิติวิ์. (2560). กฎหมายภาษอีากร ศึกษากรณี การวางแผนภาษีอากร. ปริญญานิพนธ คณะนิติศาสตร, 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

สุเทพ พงษพิทักษ. (2560). เทคนิคการปองกันการตรวจสอบภาษียอนหลังและประเด็นปญหาพรอมวิธีแกไข.     

พิมพคร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส. 

สุรพงษ คงสัตย. (2557). การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม. ออนไลน. เขาถึงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562, 

จาก http://www.mcu.ac.th. 

Daniel Katz. (1960). The Functional Approach to The Study of Attitudes. Public Opinion Quarterly, 

24(2); 163–204. 

347


	1ปก สังคม+วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
	2รองปกหน้า ครั้งที่ 15
	3คำสั่งแต่งตั้ง ครั้งที่ 15
	227ผู้อ่าน
	228ผู้วิพากษ์
	229บรรณาธิการ
	305คณะทำงาน

	4สารบัญ ภายนอก
	สุนัน  คงธงชัย

	5ป.โท ภายนอก
	1 ทันตะ
	กัณฐิกา  กางบุญเรือง
	วีณา รินสาธร

	2 วิศวะ
	กรรณิการ์       กรมถิน
	นัยนา   ชลเจริญ
	พรชนก     เที่ยงตรง
	บทความสุขภาพ. ตารางพลังงานที่เผาผลาญได้จากการออกกำลังกาย 30 นาที ตาม 3 ช่วงน้ำหนัก, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562, จากเวบไซต์ https://www.sanook.com/health/12649/


	3 ศศ.
	จิรภัทร์     มั่นคง
	นิภาพร   สอนสุด
	ประไพทิพย์ ลือพงษ์, กฤษฎา ตั้งใจศักดิ์, ณัฐวุฒิ ทรงวุฒิ และ กอบชัย ตันติวรกุลชัย. (2560) กระบวนการการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
	สุวรรณภูมิ (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์), 3(1), 42-53. สืบค้นจาก http://journal.svit.ac.th/index.php/1/issue/view/5
	ประไพพิศ เกษพานิช. (2551). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning).วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
	ประสิทธิ์ รัตนสุภา. (2559). การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ : ข้อสอบ. [เว็ปบล็อก] สืบค้นจาก http://drprasit.blogspot.com/2016/06/blog-post_21.html
	พระราชบัญญัติราชทัณฑ์.(2560), หมวด 2 อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงาน มาตรา 18. สืบค้นจาก file:///C:/Users/NB_HP/Downloads/Documents/law21-180260-1.pdf
	รายการล่าความจริง โดย Nation TV. 27 ธันวาคม 2560. เกาะติดชีวิต "ผู้คุม" อาชีพนี้ (ไม่) มีใครอยากทำ?.(เว็ปไซต์) สืบค้นจากhttp://www.nationtv.tv/main/program/378592609/

	พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติปาโล (จูมพลน้อย)
	Effective learning management in the 21st century is necessary to need using many components to help drive to achieve the goals that all parts of the organization have planned to consist of: school administrators, teachers, community establishments, c...

	สมกฤษ  บำรุงจิตต์

	4 รปศ. อารยา  ธูปเทียนทอง
	5 บริหารธุรกิจ
	กมลรัตน์ โพธิ์ขวัญยืน
	กฤติพงษ์   ธีระพงษ์
	คคนานต์ จุฑามงคล
	จักรกฤษ   เหลืองพิพัฒนวิไล
	Abstract
	บทนำ
	ผลการวิจัย
	จากผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม คือพนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จำกัดจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 และ เพศหญิง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 มีสถานภาพโสด จำนวน 45 คน ค...

	รายการอ้างอิง

	จิราภรณ์ กระจาด
	จิราภรณ์ ทัศจันทร์
	ชลกรณ์ วิชัยศิริ
	ณัฐฐาพร     ธีรศรีพงศ์
	ดวงกมล  ไชยสายัณห์
	Abstract
	บทนำ
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ผลการวิจัย
	จากผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม คือพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวนร้อยละ 58.72 (64 คน) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จำนวนร้อยละ 59.63 (65 คน) มีสถานภาพโสด จำนวนร้อยละ 74.31 (81 คน) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำ...

	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	รายการอ้างอิง

	ตณุภัทร สุทธิ
	ทศพร   สัจจาธนากุล
	Abstract
	บทนำ
	วัตถุประสงค์
	กรอบแนวคิดในการทำวิจัย
	ระเบียบวิธีการวิจัย
	ผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	รายการอ้างอิง

	ทิพรัตน์      อินทร์พรหม
	ธัญญลักษณ์ อัครกรณ์ดนัย
	ธัญญารัตน์  สาดสี
	นภาพร ภู่บุบผา
	นิภาภรณ์  หอมหวล
	บุญศิริ   สุทธิทักษ์
	ปภัสรา  เสียงเสนาะ
	ประจักษ์ สวัสดี
	ประภาพร  ขจิตจันทรพัฒน์
	ปรัชศดาพร บุนนาค
	พรรษพร   นิวัตเสริมไชย
	พิมพ์ชนก ยิ้มยลยศ
	พุทธิพงศ์ หม่อมวงศ์
	เพ็ญพิชชา   ผลไพบูลย์
	ร้อยตรีหญิงชลธิชา ธนามี
	วรวรรณ  สีจันทา
	วรัญญา    รื่นเริงกลิ่น
	วสัน ทิวันทา
	สาฟีนา    ลาเต๊ะ
	สุชาวดี   เอี้ยงชะอุ่ม
	สุนัน คงธงชัย
	ผู้วิจัย  สุนัน  คงธงชัย
	นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิพรรณ  สุภาวรรณ์
	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิประภา  พันธนาเสวี
	บทคัดย่อ


	สุภามาศ สนิทประชากร
	ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช. (2560). คนไทยกับชีวิต...ติดดิจิทัล. (ออนไลน์). แหล่งที่มาจาก:https://www.etda.or.th/content/online-marketing-for-smes-ep-1.html.
	Brand inside. (2019). ประเมินสถานการณ์ค้าปลีกไทย 2562. (Online). Available :https://brandinside.asia/tra-prediction-retail-2019/.


	อนัญญาพัทธ์  ศรีชัยนิธิวุฒิ
	อมรรัตนา   บุญสวน
	อรวรรณ    จึงนาศร
	อัญชณา เอกเงิน


	สารบัญ
	สุนัน  คงธงชัย




