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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีและทัศนคติตอการชําระภาษี สงผลตอความตั้งใจชําระ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Cognition about Tax and Attitude for Pay Tax affect with Intention to 

Pay Corporated Income Tax Business in Ayutthaya. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษีและ

ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดของนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ทดสอบอิทธิพลของความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษีท่ีมีตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก กิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยูในเกณฑท่ีตองชําระ

ภาษี จํานวน 159 ราย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นตอความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอยูในระดับมาก โดยท่ีดานกฎหมาย

เก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลและดานกระบวนการในการชําระภาษีอยูในระดับมากและดานการรับรูขาวสารการชําระ

ภาษีอยูในระดับปานกลาง 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการชําระภาษีอยูในระดับมาก โดยท่ีดานความสําคัญของ

การชําระภาษี ดานความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีอยูในระดับมาก ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ

อยูในระดับปานกลาง และความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับการทดสอบอิทธิพล พบวา 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลและทัศนคติตอการชําระภาษี ดาน

ความสําคัญของการชําระภาษีมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี

ดานกระบวนการในการชําระภาษี ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษีและทัศนคติตอการชําระภาษีดานความเปนธรรม

ตอการจัดเก็บภาษี ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล  

คําสําคัญ : ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี  ทัศนคติตอการชําระภาษี  ความตั้งใจชําระภาษี 

 

Abstract 

 The purposes of this research is to 1) Study the cognition about tax, attitude for pay tax and 

Intention to Pay Corporated Income Tax in Ayutthaya 2) Test the impact of cognition about tax and 

attitude for pay tax on intention to pay corporate income tax in Ayutthaya. The study was done by 

using questionnaires to collect data. The sample of this research was 159 by corporate in Ayutthaya. 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอีเมล: thipaporn.nlc@gmail.com 
2(ผูชวยศาสตราจารย ดร.) อาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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It have profit on standard. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean and 

standard deviation. A multiple regression analysis was also applied. 

 The result found opinion level toward the cognition about tax a high level. The opinion 

corporation law tax, Tax pay process at high level and Tax pay acknowledgement at moderate level. 

The opinion level toward of attitude for pay tax at high level. Importance of tax pay and fairness of 

tax at high level. Efficiency of tax management at moderate level. Intention to pay corporate income 

tax at very high level. The result of the impact is cognition about corporation law tax and attitude for 

pay tax about importance of tax pay influence intention to pay corporate income tax. Cognition about 

tax pay process, tax pay acknowledgement and attitude about fairness of tax, efficiency of tax 

management non- influence intention to pay corporate income tax.  

Keywords: Corporate Income Tax, Cognition about tax, Attitude for pay tax,Intention to pay Tax 

 

บทนํา 

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป 2560 มีการขยายตัวรอยละ 3.9 สอดคลองกับเศรษฐกิจโลกท่ีฟน

ตัวชัดเจนและกระจายตัวมากข้ึน ประกอบกับมีการขยายกําลังการผลิตและการยายฐานการผลิตของผูผลิตตางชาติมา

ไทยในชวงกอนหนาในหลายอุตสาหกรรม แมปน้ีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐจะชะลอลงจากปกอน แตภาครัฐก็ยังมี

การออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง อาทิ มาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

โครงการ9101ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนและมาตรการชวยเหลือผูประสบ

อุทกภยั ฯ (ภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2560,ธนาคารแหงประเทศไทย) รัฐบาลจึงจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากใน

การพัฒนาประเทศและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน ซึ่งแหลงรายไดหลักของรัฐบาลมาจาก 3 กรม 

ประกอบดวย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร โดยมีผลจัดเก็บในป 2560 ดังน้ี กรมสรรพากรจํานวน 

1,792,896 ลานบาท  กรมสรรพสามิตจํานวน 562,365 ลานบาท กรมศุลกากรจํานวน 104,785 ลานบาท (สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง) โดยรายไดภาษีอากรจากกรมสรรพากรเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญท่ีสุดของรัฐบาล และในป 2560 

สถานการณเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวไดดีอยางตอเน่ือง สงผลใหการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลในปงบประมาณ 2560 

เพ่ิมสูงข้ึนกวาผลการจัดเก็บรายไดป 2559 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดเก็บภาษีอากรท่ีแลวพบวา ผลการจัดเก็บภาษี

ของสรรพากรก็ยังคงเพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน โดยเพ่ิมจากป 2559 ในอัตรารอยละ 1.99 หรือประมาณ 35 ลานบาท 

(กรมสรรพากร,2560) ในดานการบริหารการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพากรไดกระจายอํานาจออกเปนสํานักงาน

สรรพากรภาค 12 ภาค สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี 119 พ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพากรสาขา 850 สาขา โดยสรรพากร

ภาคมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบสรรพากรในพ้ืนท่ีประมวลผลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยงานวิจัยน้ีมุงศึกษาเขตความ

รับผิดชอบของสรรพากรภาค 4 ท่ีประกอบดวย 12 สรรพากรพ้ืนท่ี ครอบคลุม 9 จังหวัด เน่ืองจากในปงบประมาณ 

2558 สรรพากรภาค 4 มีความสามารถในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนจากป 2557 ในอัตรารอยละ 10.77 และเพ่ิมข้ึนในป 

2559 อีกในอัตรารอยละ 3 จากป 2558 แตในป 2560 กลับมียอดการจัดเก็บลดลงถึงรอยละ 8.11  ซึ่งไมสอดคลองกับ

ขอมูลสถิติการลงทุนและการคงอยูของกิจการท่ีแสดงวาภาคกลางโดยรวมเมื่อเทียบกับทุกภาคในประเทศไทยวามี

จํานวนกิจการสูงสุด (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปนจังหวัดท่ีมีการตั้งอยูของ

กิจการเปนจํานวนมาก และแมวาในปจจุบันทางกรมสรรพากรมีการปรับเปลี่ยนอัตราใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

รวมท้ังชองทางในการสอบถามและหาขอมูลเก่ียวกับภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการเขาถึงขอมูลน้ันเกิดความสะดวกและ
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รวดเร็วมากข้ึน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมีความตองการหาสาเหตุวาอะไรท่ีจะทําใหกิจการเกิดความตั้งใจชําระภาษี เพ่ือ

นําไปปรับปรุงใหกิจการเกิดทัศนคติท่ีดีและเต็มใจจะชําระภาษีมากข้ึน 

 จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมุงศึกษาปจจัยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ดานทัศนคติตอการชําระภาษีท่ีสงผลตอความตั้งใจชําระภาษี

เงินไดนิติบุคคล เพ่ือหาแนวทางสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและเปน

แนวทางแกไขปญหาใหกับการจัดเก็บภาษีอากรของจังหวัดอ่ืนๆ ตอไปและยังสงผลดีตอประเทศในการเพ่ิมรายไดท่ีจะ

นําไปพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา มีเสถียรภาพมั่นคงและสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีทัศนคติตอการชําระภาษีและความตั้งใจชําระภาษีเงินไดของ 

นิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือทดสอบอิทธิพลของความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษี ท่ีมีตอความตั้งใจชําระ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. สมมติฐานท่ี 1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  1.1 สมมติฐานท่ี 1.1 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  1.2 สมมติฐานท่ี 1.2 กระบวนการในการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  1.3 สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรูขาวสารการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติตอการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2.1 สมมติฐานท่ี 2.1 ความสําคัญในการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2.2 สมมติฐานท่ี 2.2 ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษี

เงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2.3 สมมติฐานท่ี 2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจ

ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก เจาของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยูในเกณฑท่ีตอง 
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ชําระภาษี จํานวน 2,429 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา)กลุมตัวอยางท่ีใชคํานวณโดยใชสูตร Yamane ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 343 ราย ใชวิธีการสุมอยางงาย 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 

  1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ไดแก กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล กระบวนการใน

การชําระภาษีและการรับรูขาวสารการชําระภาษี ของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2) ทัศนคติตอการชําระภาษี ไดแก ความสําคญัของการชําระภาษี ความเปนธรรมตอการจัดเก็บ

ภาษี ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ ของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชวิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงเน้ือหาออกเปน 4 สวน คือ (1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถามและขอมลูท่ัวไปของกิจการ ไดแก เพศ อายุ ประเภทของกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ (2) ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล แบงออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ดานทัศนคติตอการชําระภาษี โดยขอคําถามจะเปนลักษณะการประเมินคา 5 ระดับ (3) ความ

ตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ขอคําถามประเมินคา 5 ระดับ และ (4) ขอเสนอแนะปลายเปดสําหรับเกณฑการ

ประเมินคาวัดระดับและการแปลผลคะแนน ดังน้ี (สรชัย พิศาลบุตร, 2550) ระดับ 5 คะแนน คือมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากท่ีสุดรองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน, ระดับ 3 คะแนน,ระดับ 2 คะแนน และระดับ 1 คะแนน มีความคิดเห็น

อยูในระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกไขไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช กับกิจการใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยูในเกณฑท่ีตองชําระภาษีท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด 

เพ่ือนํามาวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและคาความเช่ือมั่น พบวา คาFactor Loading อยูระหวาง 

0.537-0.940 แสดงวาแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและพบวาคาครอนบาคแอลฟาอยูระหวาง 0.708-

0.897 แสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูงเชนกัน 

 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไปของกิจการ โดยใช

การหาคาความถ่ีและรอยละ 2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษี

และความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใชการหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3) วิเคราะหหาอิทธิพลของความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี และทัศนคตติอการชําระภาษีสงผลตอความตั้งใจชําระภาษี 

เงินไดนิติบุคคล โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(MultipleRegression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 36-45 ป และกิจการท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกิจการประเภทบริษัทจํากัด ระยะเวลาดําเนินกิจการมากกวา 15 ป 
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2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษีและความ

ตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 

ระดับความคิดเห็นตอความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 3.91) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความรูความเขาใจ ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (Χ = 4.16) ดานกระบวนการในการชําระภาษีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 4.17) และดานการ

รับรูขาวสารการชําระภาษีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.40)  

ระดับความคิดเห็นตอทัศนคติตอการชําระภาษี ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 3.73) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ทัศนคติ ดานความสําคัญในการชําระภาษีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 4.14) ดาน

ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 3.90) และดานประสิทธิภาพในการบริหารเงิน

ภาษีของรัฐบาลมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.16)  

ระดับความคิดเห็นตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดของนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.47) 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 3.1. การวิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ประกอบดวย ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได

นิติบุคคล ดานกระบวนการในการชําระภาษี และดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี มีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจ

ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งการทดสอบสมมติฐาน ไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรวาขอมูลเหมาะสมกับ

เทคนิคการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสูงเกินไป จนอาจเกิดปญหา Multicollinearity ดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 1แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ประกอบดวย ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ดานกระบวนการในการชําระภาษี ดานการรับรูขาวสาร การชําระภาษีและความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร CT TP TA IN VIF 

Mean 4.16 4.17 3.40 4.47  

S.D. 0.54 0.61 0.76 0.53  

ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล (CT) - 0.729** 0.554** 0.441** 2.308 

ดานกระบวนการในการชําระภาษี (TP)  - 0.544** 0.409** 2.274 

ดานการรบัรูขาวสารการชําระภาษี (TA)   - 0.302** 1.535 

ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (IN)      

*p < 0.05,**p< 0.01 

 จากตารางท่ี 1 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.302 – 0.729 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.80 ประกอบกับ

การพิจารณาจากคา VIF และพบวาคา VIF อยูระหวาง 1.535 – 2.308 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 

ไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณตอไปได 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี ประกอบดวย ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ดานกระบวนการในการชําระภาษี และดานการรับรูขาวสาร การชําระภาษีมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี 

ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล  

 

t 

 

 

P - value 

สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย 

(β) 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

(e) 

คาคงท่ี (a) 2.562 0.300 8.541 0.000 

1. ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 0.281 0.106 2.656 0.009** 

2. ดานกระบวนการในการชําระภาษี 0.150 0.093 1.610 0.110 

3. ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี 0.034 0.062 0.556 0.579 

Adjusted R Square 0.197    

*p < 0.05,**p< 0.01 

 จากตารางท่ี 2 วิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี มีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล พบวา 

ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 19.70 โดยพิจารณาจากคา Adjusted R Square เทากับ 0.197 และ

เมื่อพิจารณาแตละตัวแปรพบวาดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินได

นิติบุคคล อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (β = 0.281, p <0.01) หมายความวา หากกิจการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลมากข้ึนก็จะสงผลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลมากข้ึน แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 

1.1ดานกระบวนการในการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (β = 0.150, p >0.05) หมายความ

วา ถึงแมรัฐบาลจะมีกระบวนการในการรับชําระภาษีท่ีดีหรือไมเพียงใดก็ตาม จะไมมีผลทําใหกิจการมีความตั้งใจชําระภาษี

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.2ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล (β = 0.034, p >0.05) หมายความวา แมกิจการจะมีการรับรูขาวสารการชําระภาษีเพ่ิมข้ึนก็จะไมสงผลให

กิจการมีความตั้งใจชําระภาษีเพ่ิมข้ึน แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.3 

 3.2. การวิเคราะหทัศนคติตอการชําระภาษี ประกอบดวย ดานความสําคัญในการชําระภาษี ดานความ

เปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี และดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษี 

เงินไดนิติบุคคล 

ตารางท่ี 3 แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางทัศนคติตอการชําระภาษี ประกอบดวย ดานความสําคัญในการชําระภาษี ดาน

ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐและความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร (IT) (FT) (ET) (IN) VIF 

Mean 4.14 3.90 3016 4.47  

S.D. 0.51 0.72 0.82 0.53  

ดานความสําคัญในการชําระภาษี (IT) - 0.547** 0.364** 0.443** 1.431 

ดานความเปนธรรมตอการจดัเก็บภาษี (FT)  - 0.717** 0.333** 2.553 

ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ (ET)   - 0.192** 2.063 
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ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (IN)      

*p < 0.05,**p< 0.01 

จากตารางท่ี 3 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.192 – 0.717 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.80 ประกอบกับ

การพิจารณาจากคา VIF และพบวาคา VIF อยูระหวาง 1.431 - 2.553 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ

ไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณตอไปได 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหทัศนคติตอการชําระภาษี ประกอบดวย ดานความสําคัญในการชําระภาษี ดานความเปน

ธรรมตอการจัดเก็บภาษี และดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

 

ทัศนคติตอการชําระภาษี 

ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล  

 

t 

 

 

P - value 

สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย 

(β) 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

(e) 

คาคงท่ี (a) 2.502 0.313 7.994 0.000 

1. ดานความสําคญัในการชําระภาษี 0.384 0.089 4.334 0.000** 

2. ดานความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี 0.136 0.084 1.615 0.108 

3. ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ -0.048 0.066 -0.726 0.496 

Adjusted R Square 0.196    

*p < 0.05,**p< 0.01 

 

จากตารางท่ี 4 วิเคราะหทัศนคติตอการชําระภาษี มีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล พบวา ตัวแปร

อิสระสามารถพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 19.60 โดยพิจารณาจากคา Adjusted R Square เทากับ 0.196 และเมื่อ

พิจารณาแตละตัวแปรพบวาดานความสําคัญในการชําระภาษีมีอิทธิเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (β = 0.384, p < 0.01) หมายความวา หากกิจการมีทัศนคติท่ีดีตอการใหความสําคัญในการชําระ

ภาษีมากข้ึนก็จะสงผลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลมากข้ึน แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 2.1ดานความเปนธรรมตอ

การจัดเก็บภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (β = 0.136, p > 0.05) หมายความวา ถึงแมรัฐบาลจะมี

ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีมากเพียงใดก็ตาม จะไมสงผลใหกิจการมีความตั้งใจชําระภาษีเพ่ิมข้ึน แสดงวาปฏิเสธ

สมมติฐานท่ี 2.2ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (β =  

-0.048, p > 0.05) หมายความวา แมกิจการจะเห็นวารัฐบาลมีการบริหารเงินภาษีอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ตามจะไมสงผล

ใหกิจการมีความตั้งใจชําระภาษีลดลง แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.3 

  

อภิปรายผล 

 อภิปรายผลตามระดับความคิดเห็น 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี พบวา ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ไดแก ดานกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทราบดีวาบริษัท หางหุนสวนตองมี

หนาท่ีในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ดานกระบวนการในการชําระภาษี ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทราบวา
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กิจการของทานสามารถติดตอยื่นภาษีไดท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตท่ีตั้งของกิจการ ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี ขอ

ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทราบขาวสารเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลผานทางเว็บไซตของกรมสรรพากร  

ดานทัศนคติตอการชําระภาษี พบวา ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก 

ดานความสําคัญในการชําระภาษี ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทราบวารายไดจากภาษีเปนแหลงรายไดหลักของ

รัฐบาล ดานความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีรายไดเพียงพอท่ีจะสามารถชําระภาษี 

ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ คิดวารัฐบาลใชจายเงินท่ีไดจากการเก็บ

ภาษีโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก สวนความตั้งใจชําระภาษีเงินไดของนิติบุคคล พบวา ความคิดเห็น

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ไปยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 1.กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลผลการวิจัยพบวา กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เน่ืองจากกิจการทุกกิจการท่ี

จัดตั้งข้ึนจําเปนตองมีผูมีความรูดานบัญชีและภาษีอากรในการใหคําปรึกษาและจัดทํางบการเงินของกิจการไมวาจะเปน

การจางสํานักงานบัญชีหรือการรับพนักงานของบริษัทเองซึ่งหากขอกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลเหลาน้ีก็

จําเปนตองทําความเขาใจ อาจโดยการอบรมเพ่ิมเติม ซึ่งในปจจุบันเจาของกิจการบางรายก็มีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ

กฎหมายภาษีเบ้ืองตนดวยเพ่ือใหสามารถเขาใจและปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเมื่อกิจการเกิดความเขาใจก็จะทําให

เต็มใจ ตั้งใจท่ีจะชําระภาษี ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ เขมวิกา ตั้งประกายโรจน (2553) พบวาผูท่ีผานการอบรมทาง

ภาษียิ่งมากครั้ง ยิ่งความรูเพ่ิมข้ึนจะทําใหเกิดทัศนคติตอภาษีดีข้ึน และสงผลใหเกิดความสมัครใจในการชําระภาษีท่ี

ถูกตองครบถวน  

 2.กระบวนการในการชําระภาษีผลการวิจัยพบวา กระบวนการในการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจ

ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจากการคํานวณและยื่นภาษีกิจการ

ขนาดยอมท่ีไมมีพนักงานดูแลการทําบัญชีเองมักใชการจางสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการ

ทางภาษีจึงเปนไปไดมากวากิจการอาจไมทราบถึงกระบวนการในการยื่นภาษีและถึงแมจะมีพนักงานบัญชีภายใน

กิจการเองแตผูประกอบการเองก็อาจไมทราบถึงรายละเอียดในสวนน้ีเพราะไดมอบหมายใหแกบุคคลท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรงดูแลแตกิจการจะทราบหรือไมทราบในกระบวนการชําระภาษีก็ไมไดทําใหกิจการเกิดความตั้งใจท่ีจะ

ชําระภาษีเพราะถึงอยางไรกิจการก็จะตองยื่นภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือหลีกเลี่ยงบทกําหนดโทษซึ่งไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ พรรณราย อูทอง (2557) พบวาผูทําบัญชีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลดานการยื่น

รายการภาษีและชําระภาษีมากเปนอันดับ 1 

 3. การรับรูขาวสารการชําระภาษี ผลการวิจัยพบวา การรับรูขาวสารการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจ

ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะรับรู

ขาวสารการชําระภาษีผานทางเว็บไซตซึ่งมีขอมูลใหศึกษาเปนจํานวนมาก ถึงแมปจจุบันทางกรมสรรพากรจะมีชองทางใน

การสอบถามขอมูลหลากหลายชองทาง แตกิจการสวนนอยท่ีจะทราบหรือเกิดจากการเลือกใชเพียงชองทางเดิมๆ หรือ

ปฏิบัติตามท่ีวิธีการเดิมของกิจการโดยไมไดสอบถามเพ่ิมเติมและไมไดทําใหเกิดความรูสึกวาอยากชําระภาษีหรือตั้งใจชําระ

ภาษีมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พนิตนาถ เย็นทรัพย (2551) พบวา ผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนจากกลุมตัวอยาง

เกินกวาครึ่งไมทราบการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การหักคาใชจาย การหักลดหยอนเพ่ือการประกันชีวิต การหัก

ลดหยอนสําหรับบุตร แหลงขอมูลทางกฎหมายภาษีอากร การหักภาษี ณ ท่ีจาย อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การยื่น

แบบเสียภาษี บทกําหนดโทษ และการลดหยอนใหผูอุปการะบิดามารดาแตก็มีการยื่นชําระภาษี 
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4. ความสําคัญในการชําระภาษี ผลการวิจัยพบวา ความสําคัญในการชําระภาษีมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เน่ืองจากภาษีถือเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของรัฐ

ในการใชบริหารขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึนทําใหกิจการเกิดความเต็มใจ ตั้งใจท่ีจะ

ชําระภาษีและเห็นวาการชําระภาษีถือเปนหนาท่ีสําคัญท่ีกิจการทุกกิจการพึงปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

พิจิตรา อินคาคร (2551) พบวาประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษีและเต็มใจท่ีจะชําระภาษีเพราะเห็นวาภาษี

สามารถนําไปพัฒนาประเทศได 

 5.ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีผลการวิจัยพบวา ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีไมมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจากปจจุบันทางกรมสรรพากรมี

การปรับลดอัตราภาษีเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรฐกิจในปจจุบันประกอบกับมีวิธีการคิดคํานวณและอัตรา

ภาษีท่ีตองชําระมีการกําหนดท่ีแนนอนและถือเปนแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันซึ่งกิจการตองปฏิบัติตาม 

และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็ไมไดทําใหกิจการมีความตั้งใจจะชําระภาษีมากข้ึนเพราะถึงอยางไรกิจการก็ตองชําระ

ภาษีตามท่ีประกาศปรับเปลี่ยน ไมวากิจการจะมองวามีความเปนธรรมหรือไมก็ตาม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พิจิตรา อินคาคร (2551) พบวาความไมเปนธรรมในการเสียภาษีซึ่งประชาชนสวนใหญมองวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ไมมีความเปนธรรม ไมมีความเสมอภาคและเปนการเสียภาษีซ้ําซอน 

6. ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐไมมี

อิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจากในการบริหาร

เงินของรัฐบาลประชาชนหรือกิจการไมสามารถทราบรายละเอียดในเชิงลึกของการใชจายได และไมวาการบริหารเงินของ

รัฐบาลจะมีหรือไมมีประสิทธิภาพกิจการก็จําตองยื่นชําระภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพราะการชําระภาษีถือเปนหนาท่ี

ของกิจการซึ่งบางกิจการอาจไมไดเต็มใจ ตั้งใจท่ีจะชําระภาษีมากนัก แตหากมีการตรวจสอบพบวาการชําระภาษีไม

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดกิจการก็จะตองจายเบ้ียปรับซึ่งเปนการเพ่ิมคาใชจายใหกับกิจการเอง ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มณทิรา ลือสระนอย (2556) พบวาผูตอบแบบสวนใหญใหความสําคัญกับความคาดหวังตอการใชจายเงิน

ภาษีของรัฐบาลอยูในระดับมากท่ีสุดวาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1. ความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ถือวามีความสําคัญเพราะการท่ีกิจการมี

ความรูเก่ียวกับเรื่องภาษี มีการศึกษาขอเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจะทําใหกิจการสามารถดําเนินการยื่นแบบชําระ

ภาษีไดอยางถูกตองตามกฎหมายกําหนดดังน้ันทางกรมสรรพากรควรจะมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการ

โดยเฉพาะเรื่องของการคํานวณตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรีท่ีถือเปนกฎหมายท่ีสําคัญมากตอกิจการ หรือการจัดทํา

ขอมูลตัวอยาง กรณีศึกษาและแผนพับแจกเพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึน และเพ่ือใหกิจการหรือผูเก่ียวของเขาถึงขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงไดสะดวกข้ึน ทางกรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนเพราะสื่อโทรทัศถือไดวาเปนสือ่ท่ี

เขาถึงไดงายท่ีสุด หรือการสรางแอปพลิเคช่ัน ฐานขอมูลดวยภาษาท่ีเขาใจงายมีตัวอยางใหกิจการไดศึกษา 

2. ทัศนคติในการใหความสําคัญกับการชําระภาษี ถือเปนขอท่ีมีความสําคัญมากเพราะหากกิจการมีทัศนคติ

เชิงลบตอการชําระภาษีแลวก็จะสงผลใหเกิดการไมเห็นถึงความสําคัญอันเปนสาเหตุทําใหกิจการหลีกเลี่ยงการชําระ

ภาษี ดังน้ันหนวยงานของรัฐจึงจําเปนตองหันมาใสใจหาวิธีในการสรางทัศนคติตอการชําระภาษีใหดีข้ึน โดยการเปดเผย

ขอมูลการพัฒนาประเทศเห็นความเปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาชนใหกิจการมองเห็นประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

ของรัฐเห็นวาเงินภาษีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ และรัฐบาลควรมีการตรวจสอบการทํางานของหนวย

ราชการ เพ่ือใหเห็นถึงความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

การวิจัยผลท่ีไดเปนเฉพาะภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทาน้ัน เพ่ือใหการวิจัยเปนประโยชนมากข้ึนควรมี

การวิจัยขยายผลในจังหวัดอ่ืนๆ และอาจนําเครื่องมือเทคนิคในการเก็บขอมูลอ่ืนๆ มาใช เชน การสัมภาษณรวมกับ

แบบสอบถาม เพ่ือใหไดขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนความคิดเห็นในเชิงลึกท่ีครอบคลุมอยางแทจริงเพ่ือจะได

ผลการวิจัยท่ีหลากหลายมาใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรตอไป  
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