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คุณ ลัก ษณะของผู บริหารที่ มีความสัมพันธกั บการวางแผนภาษีอากร กรณีศึ ก ษาบริ ษัทจํา กั ด
ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร เพื่อศึกษาการแสวงหาความรู
ที่เกี่ยวกับภาษีอากรของผูบริหาร เพื่อศึกษาความเชี่ยวชาญดานภาษีอากรของผูบริหารและ เพื่อศึกษาการวางแผน
ทางบัญชีของผูบริหาร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทตาง ๆ ที่ดําเนิน
เกี่ยวกับธุรกิจการผลิตที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ
คาเฉลี่ย คารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภทธุรกิจการผลิตแบบมีเครื่องจักร
6-10 เครื่อง คิดเปนรอยละ 42.7 มีทุนจดทะเบียน 5-10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.5 มีระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจ 11-20 ป คิ ดเปนรอยละ 35.1 มีรายไดเฉลี่ ยตอปมากกวา 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 610 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
การวางแผนภาษีอากรเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน โดยมุงหวังใหเสียภาษีอากรของ
องคกรเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑและวิธีการควบคูไปกับการดําเนินกิจการเพราะภาษีอากรเปน
ผลทางกฎหมาย ผูเสียภาษีตองชําระตามระยะเวลากําหนด การวางแผนภาษีอากรตองอาศัยความรู ความชํานาญ
ขอกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหการวางแผนภาษีอากรมีประสิทธิภาพและ
ไดรับประโยชนหรือเลือกวิธีการปฏิบัติตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด
การวางแผนภาษีตองมีการวางแผนกอนเริ่มดําเนินการหรือเริ่มกอสรางในแตละโครงการหรืออาจจะ
วางแผนภาษีอากรเมื่อกิจการไดดําเนินงานไปไดสักระยะหนึ่ง หรือเลือกที่จะวางแผนภาษีสําหรับตนป (รอบระยะ
เวลาบัญชี) เพื่อการปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว ผูวางแผนภาษีอากรจะตองมีความรูความเขาใจภาษีอากรที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจไมวาจะเปนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่เกี่ยวของ
รวมถึงระบบบัญชี การจัดทําบัญชีตามการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ เพื่อใหการวางแผนภาษีอากร
จัด ทํ า ได อย า งถู ก ต องและปฏิ บัติ ไ ด อย า งรวดเร็ ว แม น ยํ า ลดข อผิ ด พลาด เพื่ อให เสี ย ภาษีอากรครบถ ว นไม ถู ก
สรรพากรประเมินยอนหลังเปนไปตามวัตถุประสงคที่กิจการวางไว (สุเทพ พงษพิทักษ, 2560)
เพื่อใหการเสียภาษีอากรถูกตองและครบถวน ปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานดานบัญชีและ
ภาษี อากร ในการบริ หารธุ ร กิ จ ของกิ จ การจึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบด า นบั ญ ชี ใ ห ถูก ต อ ง
สอดคลองตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีคือระบบเอกสารตาง ๆ วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําบัญชีภาษี
อากรโดยหลักเกณฑที่ชัดเจนสมเหตุสมผล ผูบริหารจึงไดมีการวางแผนภาษีอากร (สามารถ ปรมานิติวิ์, 2560) ซึ่งผู
มีหนาที่วางแผนในกิจการ ไดแก บัญชีและการเงินของกิจการ นักกฎหมายของกิจการหรือบุคคลภายนอก ผูเชียว
ชาญดานภาษีอากรหรือผูวางระบบบัญชีภาษีอากร ความรับผิดชอบของทุกคนในกิจการจะตองมีการปรึกษากัน
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อปองกันปญหาทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จากปญหาที่พบคือคุณลักษณะของผูบริหารมีความเชี่ยวชาญ หรือมีความรูความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับภาษี
ตาง ๆ ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนภาษีอากร ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะของ
ผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษี เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริการ การแสวงหาความรูดานภาษีของผูบริการ
และความเชี่ยวชาญดานภาษีของผูบริหาร กับการวางแผนทางบัญชีวามีความสัมพันธกันหรือไม เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาการวางแผนภาษีอากร ผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนในกิจการอยางมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากรในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการแสวงหาความรูที่เกี่ยวกับภาษีอากรของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความเชียวชาญดานภาษีอากรของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาการวางแผนทางบัญชีของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูบริหาร หมายถึงผูที่มีตําแหนงเปนหัวหนาหรือผูมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในหนวยงานหรือ
องคกร ที่มีทักษะ มีความรู ความสามรถในการนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
บริษัทจํากัด หมายถึง องคการธุรกิจที่เกิดจากการรวมกันของบุคคลที่มีจุดประสงคเดียวกัน ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เพื่อแสวงหากําไร โดยเปนหุนสวนรวมกันลงทุนกอตั้งบริษัทตามกฎหมายกําหนดชื่อบริษัทตั้งขึ้นเพื่อใชอางอิงแทน
กลุมบุคคลและบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมีสถาพนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นดวยการแบงทุนเปนหุน มีมูลคาเทา ๆ กัน ผูถือหุนตาง
รับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินลงทุน
ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใชเปนประโยชนสวนรวม โดยที่จะมีกําหนดการ
ชําระภาษีอยางชัดเจน
ทั ศ นคติ ด า นภาษี อ ากร หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ ความรู สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต อการชํ า ระภาษี อ ากร
ตามหนาที่ กฎขอบังคับ และบทลงโทษ
คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่แสดงใหเห็นเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนทางดานบวกและดานลบ โดยที่ไม
สามารถวัดคาไดตายตัว
ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจําแนกประเภทของขอมูลจากสมุดบัญชี เอกสารการพิมพ วิธีการดําเนินงาน
ตลอดจนการควบคุมทางการบัญชีและการนําเครื่องมือและอุปกรณเขามาใชในการจัดทํารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของกิจการ และนําเสนอขอมูลใหเสร็จสมบูรณ
การแสวงหาความรูดานภาษีอาการ หมายถึง การศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษีอากร หรือมีความรูความเขาใจแตไมชัดเจนจึงตองการหาขอมูลเชิงลึกเพื่อใหทราบถึงสิ่ง ๆ นั้น
อยางแทจริง ซึ่งอาจจะหาไดจากแหลงตาง ๆ เชนหองสมุด การสอบถามผูรู การทดลอง หรือการหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน
ความเชี่ยวชาญดานภาษีอากร หมายถึง ผูที่มีความเชี่ยวชาญในภาษีอากร ในการใชอยางทางการที่ชัดเจน
เปนความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเปนทักษะทางดานรางกาย สติปญญาและสังคมที่เกิดขึ้นจา
การเรียนรู ฝกฝน การทํางานรวมกับผูอื่นและการจัดการที่กระทําบอย ๆ
การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต เกี่ยวกับการแกปญหาและ
ปองกันปญหาทางภาษีอากร เพื่อใหการเสียภาษีอากรและการปฏิบัติทางการภาษีเปนไปโดยถูกตองครบถวน ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหมายกําหนดทั้งนี้การเสียภาษีเปนจํานวนนอยที่สุด โดยไมหลีกเหลี่ยงทางภาษี
อากรรวมทั้งการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรกรณีศึกษา
บริษัทจํากัดในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดมีกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
คุณลักษณะของผูบริหาร
1. ทัศนคติที่มีตอภาษีอากร
2. การแสวงหาความรูดานภาษีอากร
3. ความเชี่ยวชาญดานภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากร

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. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบทดสอบและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางขึ้นจาก
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษี
โดยที่ขอคําถามไดคลอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการวิจัยและแบงเปน 5 ตอน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รายไดเฉลี่ยตอป จํานวนพนักงาน และระดับการศึกษาผูบริหาร โดยใหผูตอบทํา
เครื่องหมายถู กในชองวางตามตัวเลือกที่ กําหนดใหในแบบสอบถาม โดยลักษณะคํ าถามเปนแบบใหเลือกตอบ
(Multiple Choice)
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีอากร
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีอากร
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร
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
ดังนั้นจะสามารถแปลผลไดดังนี้
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 ซึ่งเปนลูกคาผูสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจการผลิต 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
โดยที่ไดมีการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม จากนั้นจึงจัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อนํา
ขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ
4. การทดสอบเครื่องมือ
4.1 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ 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
วิเคราะหไดในการวิจัยในครั้งนี้ เทากับ 0.944
5. แหลงขอมูลที่ใชในการทําวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้
5.1 แหลงปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา ในการประเมินครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ และเก็บขอมูลจากผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5.2 แหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย
การศึกษาหนังสือ ตําราเรียนทางวิชาการ และเอกสารคนควาที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มี
ความสัมพันธกับการวางแผนภาษี ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนคติ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการแสวงหาความรู ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับภาษี แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวางแผนภาษี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของบริษัทจํากัดในอุตสาหกรรมการผลิต
n = 384
ประเภทธุรกิจการผลิต
จํานวน
มีเครื่องจักร 1-5 เครื่อง
120
มีเครื่องจักร 6-10 เครื่อง
164
มีเครื่องจักร 11-15 เครื่อง
58
มีเครื่องจักรมากกวา 15 เครื่อง
42
รวม
384

รอยละ
31.3
42.7
15.1
10.9
100
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จากตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของประเภทธุรกิจการผลิตของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประเภทธุรกิจการผลิตแบบมีเครื่องจักร 6-10 เครื่อง จํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ
42.7 รองลงมาคือ แบบมีเครื่องจักร 1-5 เครื่อง จํานวน 120 ราย คิดเปนรอยละ 31.3 แบบมีเครื่องจักร 11-15
เครื่อง จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 15.1 และ แบบมีเครื่องจักรมากกวา 15 เครื่อง จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ
10.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัดในอุตสาหกรรมการผลิต
n = 384
ทุนจดทะเบียน
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวา 5 ลานบาท
122
31.8
5-10 ลานบาท
171
44.5
10-15 ลานบาท
49
12.8
มากกวา 20 ลานบาท
42
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
63
16.4
5-10 ป
112
29.2
11-20 ป
135
35.1
มากกวา 20 ป
74
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
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละรายไดตอปของบริษัทจํากัดในอุตสาหกรรมการผลิต
n = 384
รายไดตอป
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวา 5 ลานบาท
60
15.7
5–10 ลานบาท
85
22.1
10–20 ลานบาท
70
18.2
มากกวา 20 ลานบาท
169
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
245
63.8
51-100 คน
119
31.0
105-150 คน
6
1.6
มากกวา 150 คน
14
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
ระดับการศึกษาผูบ ริหาร
จํานวน
รอยละ
ปวช-ปวส
40
10.4
ปริญญาตรี
193
50.3
ปริญญาโท
113
29.4
อื่น ๆ
38
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
ในระดับอื่น ๆ จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 9.9 ตามลําดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า ทั ศ นคติ ข องผู บ ริ ห ารที่ มี ต อ ภาษี มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
การวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธการวางแผนภาษีอากร
Pearson Correlation
0.644
Sig.2-tailed
0.000*
ความสัมพันธ
มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธกับ
การวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน พบวา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอ
ภาษีมีความสัมพันธการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
ความรูข องผู บริหารด านภาษีมี ความสัม พันธ กับการวางแผนภาษีอากรอยา งมีนั ยสํา คัญทางสถิติที่ ระดั บ 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
มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
*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
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรกรณีศึกษา
บริษัทในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร มีความสัมพันธ
กับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจาก ทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ ซึ่งเกิดมาจากประสบการณที่แตละ
บุคคลไดรับมา ทําใหมีผลต อกระบวนการทางความคิด อารมณ และความรูสึก หาผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการ
วางแผนภาษี ยอมทําใหเกิดการสนับสนุนและพัฒนาการวางแผนภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในทางกลับกัน
หากผูบริหารมีทัศนคติที่ไมดีเกี่ยวกับการวางแผนภาษี จะสงผลใหเกิดการวางแผนภาษีที่ไมมีประสิทธิภาพ เพราะขาด
การ ใสใจและใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Daniel Katz (1960) ที่ไดกลาวไววา ตัวบุคคลทุกคนจะ
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อาศัยทัศนคติเปนเครื่องยึดถือ สําหรับการปรับพฤติกรรม ของตนใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดประโยชน แกคนสูง
ที่สุด และใหมีผลเสียนอยที่สุด ดังนี้ ทัศนคติจึงสามารถเปนกลไก ที่จะสะทอนใหเห็น ถึงเปาหมายที่พึงประสงค และ
ที่ไมพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลานี้เอง ที่จะทําใหแนวโนมของพฤติกรรมเปนไปในทางที่ตองการมากที่สุด
จากการวิ เคราะห ขอมู ล เพื่ อพิ สู จ น ส มมติฐ านพบว า การแสวงหาความรู ของผู บริ หารด า นภาษี อากร
มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีอากรไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศในปจจุบัน ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนภาษีจําเปนที่
จะตองมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอด เพื่อใหรับทราบถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเสียภาษี ทําใหการวางแผนภาษีขององคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ราณี อมรศรีสุข (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอม
รถยนต กรณีศึกษาบริษัท ไทย จํากัดซึ่งผลการศึกษาพบวา ปญหาที่มีระดับความสําคัญตอการวางแผนภาษีอากร
ของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอมรถยนตของบริษัท ไทย จํากัด คือปญหาดาน ตัวบทกฎหมายที่มีเปน
จํา นวนมากและมี ค วามซั บ ซอน รวมไปถึ งมี การปรั บ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงตั้ งแต อดี ตมาจนถึง ป จจุ บั น และปญ หา
บุคลากรที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ขาดการฝกอบรม และขาดการพัฒนา
ความรูทางดานภาษีอากรอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดวางแนว
ทางการโดยการสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรที่เกี่ยวของกับการวางแผนภาษีมีการแสวงหาความรูและขอมูล
เพิ่มเติม รวมไปถึงการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพรอมทั้งพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมและพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัททางดานภาษีอากรควบคูไปกับการสรางผลกําไร
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีอากร มีความสัมพันธ
กับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจาก ในการวางแผนภาษีนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนภาษีจําเปนจะตองมี
ความรู ความเข าใจเป นอย างดี ซึ่ งหากไม มี ความรู ความเข าใจที่ เพี ยงพอแล ว การวางแผนภาษี จะไม สามารถแสดง
ประสิทธิภาพสูงสุดได ดังนั้น ผูบริหารที่เปนผูใหคําปรึกษาและตรวจสอบจําเปนจะตองมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับดานภาษี
เปนอยางมาก เพื่อเปนการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผนภาษี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
รัชดา สุวรรณเกิด (2557) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความเชียวชาญดานบัญชีและภาษีของผูบริหารดานการเงิน
และกรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน ผลการศึกษาพบวา ความเชียวชาญดานบัญชีและภาษีของ
ผูบริหารดานการเงินและ กรรมการบริษัทมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษี ที่ระดับความเชื่อมัน 95%

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวา
1. ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูของบุคลากรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับภาษีอากร ใหมีความรูความ
เขาใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีที่มีการปรับปรุง ใหเปนปจจุบัน
2. ควรมี ก ารสนั บ สนุ น การหาข อ มู ล ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ภาษี ใ ห แ ก บุ ค ลากร เช น การแนะนํ า การเข า ถึ ง
แหลงขอมูลทางเว็ปไซต การหาบทความหรือหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนภาษีใหบุคลากรไดศึกษา รวมไปถึงการ
จัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนภาษีใหมีประสิทธิภาพ ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของไดพัฒนาความสามารถ
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3. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการกันในแตละแผนกในองคกร เพื่อใหรวมกัน
วางแผนภาษีขององคกร ซึ่งจะสามารถทําใหเกิดแนวทางการปฏิบตั งิ านที่สามารถเปนไปไดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทําการใหขอมูลแกบุคลากรและผูบริหารเกี่ยวกับขอดีของการวางแผนภาษี เพื่อทําใหผูที่มีสวนรวมในการ
วางแผนภาษีขององคกร ไดมีทัศนคติที่ดีตอการวางแผนภาษีขององคกร ทําใหการวางแผนภาษีไดมีความสําคัญและ
ใสใจจากหลายฝายในองคกร ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนภาษีขององคกรไดในอนาคต

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเทศบาลและบํารุงทองที่
อยูในระดับนอย ผูวิจัยจึงเสนอวาในการวิจัยในครั้งหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยว
ภาษีเทศบาลและบํารุงทองที่ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสูงขึ้น ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาการ
วางแผนภาษีได
2. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตอยูในระดับนอย
ผูวิจัยจึงเสนอวาในการวิจัยในครั้งหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวภาษีสรรพสามิต เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสูงขึ้น ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาการวางแผนภาษีได
3. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีศุลกากรอยูในระดับนอย
ผูวิจัยจึง เสนอว าในการวิจัยในครั้งหนา ควรมีการศึ กษาเจาะลึกเกี่ยวกับ ความรูค วามเข าใจเกี่ ยวภาษี ศุลกากร
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสูงขึ้น ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาการวางแผนภาษีได
4. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ การสังเกตการณประกอบดวย เพื่อใหการศึกษามีเนื้อหา
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
5. ควรศึกษาถึงปจจัยดานอื่น ๆ เชนที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร เชนความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษีอากรของผูวางแผนภาษี
6. ควรศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนภาษี 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.

347

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2553). การวิเคราะหเนื้อหาในงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรระดับ
นานาชาติ. ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องจากการสนเทศสูนวัตกรรม (From Information to Innovation)
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริชัย พงษวิชัย. (2551). การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สามารถ ปรมานิติวิ์. (2560). กฎหมายภาษีอากร ศึกษากรณี การวางแผนภาษีอากร. ปริญญานิพนธ คณะนิติศาสตร,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
สุเทพ พงษพิทักษ. (2560). เทคนิคการปองกันการตรวจสอบภาษียอนหลังและประเด็นปญหาพรอมวิธีแกไข.
พิมพครั้งที่ 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.

