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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.
ธิพาภรณ ไตรสุธา 1จันทนา แสนสุข 2
0

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษีและ
ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดของนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ทดสอบอิทธิพลของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษีที่มีตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก กิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีผลกําไรจากการดําเนินงานอยูในเกณฑที่ตองชําระ
ภาษี จํานวน 159 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอยูในระดับมาก โดยที่ดานกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลและดานกระบวนการในการชําระภาษีอยูในระดับมากและดานการรับรูขาวสารการชําระ
ภาษีอยูในระดับปานกลาง 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอการชําระภาษีอยูในระดับมาก โดยที่ดานความสําคัญของ
การชําระภาษี ดานความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีอยูในระดับมาก ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ
อยูในระดับปานกลาง และความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับมากที่สุด สําหรับการทดสอบอิทธิพล พบวา
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บภาษี ด านกฎหมายเกี่ ย วกั บภาษี เ งิ นได นิ ติ บุ คคลและทั ศนคติ ต อ การชํ า ระภาษี ด า น
ความสําคัญของการชําระภาษีมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
ดานกระบวนการในการชําระภาษี ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษีและทัศนคติตอการชําระภาษีดานความเปนธรรม
ตอการจัดเก็บภาษี ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
คําสําคัญ : ภาษีเงินไดนิติบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี 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.
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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 สอดคลองกับเศรษฐกิจโลกที่ฟน
ตัวชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น ประกอบกับมีการขยายกําลังการผลิตและการยายฐานการผลิตของผูผลิตตางชาติมา
ไทยในชวงกอนหนาในหลายอุตสาหกรรม แมปนี้แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐจะชะลอลงจากปกอน แตภาครัฐก็ยังมี
การออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อาทิ มาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
โครงการ9101ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนและมาตรการชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย ฯ (ภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2560,ธนาคารแหงประเทศไทย) รัฐบาลจึงจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากใน
การพั ฒ นาประเทศและเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให ดี ขึ้ น ซึ่ ง แหล ง รายได ห ลั ก ของรั ฐ บาลมาจาก 3 กรม
ประกอบดวย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร โดยมีผลจัดเก็บในป 2560 ดังนี้ กรมสรรพากรจํานวน
1,792,896 ลานบาท กรมสรรพสามิตจํานวน 562,365 ลานบาท กรมศุลกากรจํานวน 104,785 ลานบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง) โดยรายไดภาษีอากรจากกรมสรรพากรเปนแหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของรัฐบาล และในป 2560
สถานการณเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง สงผลใหการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลในปงบประมาณ 2560
เพิ่มสูงขึ้นกวาผลการจัดเก็บรายไดป 2559 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดเก็บภาษีอากรที่แลวพบวา ผลการจัดเก็บภาษี
ของสรรพากรก็ยั ง คงเพิ่ มสู ง ขึ้ นเช น กัน โดยเพิ่ม จากป 2559 ในอัต รารอ ยละ 1.99 หรื อ ประมาณ 35 ล านบาท
(กรมสรรพากร,2560) ในดานการบริหารการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพากรไดกระจายอํานาจออกเปนสํานักงาน
สรรพากรภาค 12 ภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 119 พื้นที่ และสํานักงานสรรพากรสาขา 850 สาขา โดยสรรพากร
ภาคมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบสรรพากรในพื้นที่ประมวลผลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยงานวิจัยนี้มุงศึกษาเขตความ
รับผิดชอบของสรรพากรภาค 4 ที่ประกอบดวย 12 สรรพากรพื้นที่ ครอบคลุม 9 จังหวัด เนื่องจากในปงบประมาณ
2558 สรรพากรภาค 4 มีความสามารถในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากป 2557 ในอัตรารอยละ 10.77 และเพิ่มขึ้นในป
2559 อีกในอัตรารอยละ 3 จากป 2558 แตในป 2560 กลับมียอดการจัดเก็บลดลงถึงรอยละ 8.11 ซึ่งไมสอดคลองกับ
ขอมูลสถิติการลงทุนและการคงอยูของกิจการที่แสดงวาภาคกลางโดยรวมเมื่อเทียบกับทุกภาคในประเทศไทยวามี
จํานวนกิจการสูงสุด (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปนจังหวัดที่มีการตั้งอยูของ
กิจการเปนจํานวนมาก และแมวาในปจจุบันทางกรมสรรพากรมีการปรับเปลี่ยนอัตราใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
รวมทั้งชองทางในการสอบถามและหาขอมูลเกี่ยวกับภาษีที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหการเขาถึงขอมูลนั้นเกิดความสะดวกและ
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รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความตองการหาสาเหตุวาอะไรที่จะทําใหกิจการเกิดความตั้งใจชําระภาษี เพื่อ
นําไปปรับปรุงใหกิจการเกิดทัศนคติที่ดีและเต็มใจจะชําระภาษีมากขึ้น
จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมุงศึกษาปจจัยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ดานทัศนคติตอการชําระภาษีที่สงผลตอความตั้งใจชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคล เพื่อหาแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและเปน
แนวทางแกไขปญหาใหกับการจัดเก็บภาษีอากรของจังหวัดอื่นๆ ตอไปและยังสงผลดีตอประเทศในการเพิ่มรายไดที่จะ
นําไปพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา มีเสถียรภาพมั่นคงและสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีทัศนคติตอการชําระภาษีและความตั้งใจชําระภาษีเงินไดของ
นิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อทดสอบอิทธิพลของความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษี ที่มีตอความตั้งใจชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมมติฐานการวิจัย
1. สมมติฐานที่ 1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 สมมติฐานที่ 1.1 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 สมมติฐานที่ 1.2 กระบวนการในการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินได
นิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.3 สมมติฐานที่ 1.3 การรับรูขาวสารการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.1 สมมติฐานที่ 2.1 ความสําคัญในการชําระภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินได
นิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 สมมติฐานที่ 2.2 ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 สมมติฐานที่ 2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจ
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก เจาของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีผลกําไรจากการดําเนินงานอยูในเกณฑที่ตอง
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ชําระภาษี จํานวน 2,429 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา)กลุมตัวอยางที่ใชคํานวณโดยใชสูตร Yamane ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 343 ราย ใชวิธีการสุมอยางงาย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
1) ความรูความเขาใจเกีย่ วกับภาษี ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล กระบวนการใน
การชําระภาษีและการรับรูขาวสารการชําระภาษี ของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) ทัศนคติตอการชําระภาษี ไดแก ความสําคัญของการชําระภาษี ความเปนธรรมตอการจัดเก็บ
ภาษี ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ ของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชวิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน คือ (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามและขอมูลทั่วไปของกิจการ ไดแก เพศ อายุ ประเภทของกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ (2) ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล แบงออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ดานทัศนคติตอการชําระภาษี โดยขอคําถามจะเปนลักษณะการประเมินคา 5 ระดับ (3) ความ
ตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ขอคําถามประเมินคา 5 ระดับ และ (4) ขอเสนอแนะปลายเปดสําหรับเกณฑการ
ประเมินคาวัดระดับและการแปลผลคะแนน ดังนี้ (สรชัย พิศาลบุตร, 2550) ระดับ 5 คะแนน คือมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุดรองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน, ระดับ 3 คะแนน,ระดับ 2 คะแนน และระดับ 1 คะแนน มีความคิดเห็น
อยูในระดับนอยที่สุด ตามลําดับ
นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช กับกิจการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีผลกําไรจากการดําเนินงานอยูในเกณฑที่ตองชําระภาษีที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด
เพื่อนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและคาความเชื่อมั่น พบวา คาFactor Loading อยูระหวาง
0.537-0.940 แสดงวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและพบวาคาครอนบาคแอลฟาอยูระหวาง 0.7080.897 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงเชนกัน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไปของกิจการ โดยใช
การหาคาความถี่และรอยละ 2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษี
และความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใชการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) วิเคราะหหาอิทธิพลของความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี และทัศนคติตอการชําระภาษีสงผลตอความตั้งใจชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคล โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(MultipleRegression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 36-45 ป และกิจการที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกิจการประเภทบริษัทจํากัด ระยะเวลาดําเนินกิจการมากกวา 15 ป
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2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ทัศนคติตอการชําระภาษีและความ
ตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา
ระดับความคิดเห็นตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( Χ = 3.91)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความรูความเขาใจ ดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีความคิดเห็นอยูใน
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
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.47)
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1. การวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ประกอบดวย ดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได
นิติบุคคล ดานกระบวนการในการชําระภาษี และดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี มีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจ
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งการทดสอบสมมติฐาน ไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรวาขอมูลเหมาะสมกับ
เทคนิคการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสูงเกินไป จนอาจเกิดปญหา Multicollinearity ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ประกอบดวย ดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงิน
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
ดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนติ ิบุคคล (CT)
0.729** 0.554**
0.441**
2.308
ดานกระบวนการในการชําระภาษี (TP)
0.544**
0.409**
2.274
ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี (TA)
0.302**
1.535
ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนติ ิบุคคล (IN)
*p < 0.05,**p< 0.01
จากตารางที่ 1 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 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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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ประกอบดวย ดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดานกระบวนการในการชําระภาษี และดานการรับรูขาวสาร การชําระภาษีมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
สัมประสิทธิ์การ ความคลาดเคลื่อน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
t
P - value
ถดถอย
มาตรฐาน
(e)
(β)
คาคงที่ (a)
1. ดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล
2. ดานกระบวนการในการชําระภาษี
3. ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี
Adjusted R Square
*p < 0.05,**p< 0.01

2.562
0.281
0.150
0.034
0.197

0.300
0.106
0.093
0.062

8.541
2.656
1.610
0.556

0.000
0.009**
0.110
0.579

จากตารางที่ 2 วิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี มีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล พบวา
ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 19.70 โดยพิจารณาจากคา Adjusted R Square เทากับ 0.197 และ
เมื่อพิจารณาแตละตัวแปรพบวาดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินได
นิติบุคคล อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (β = 0.281, p <0.01) หมายความวา หากกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลมากขึ้นก็จะสงผลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลมากขึ้น แสดงวายอมรับสมมติฐานที่
1.1ดานกระบวนการในการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (β = 0.150, p >0.05) หมายความ
วา ถึงแมรัฐบาลจะมีกระบวนการในการรับชําระภาษีที่ดีหรือไมเพียงใดก็ตาม จะไมมีผลทําใหกิจการมีความตั้งใจชําระภาษี
เพิ่มขึ้นหรือลดลง แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.2ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล (β = 0.034, p >0.05) หมายความวา แมกิจการจะมีการรับรูขาวสารการชําระภาษีเพิ่มขึ้นก็จะไมสงผลให
กิจการมีความตั้งใจชําระภาษีเพิ่มขึ้น แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.3
3.2. การวิเคราะหทัศนคติตอการชําระภาษี ประกอบดวย ดานความสําคัญในการชําระภาษี ดานความ
เปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี และดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคล
ตารางที่ 3 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติตอการชําระภาษี 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
ดานความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี (FT)
0.717** 0.333** 2.553
ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ (ET)
0.192** 2.063
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ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนติ ิบุคคล (IN)
*p < 0.05,**p< 0.01
จากตารางที่ 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.192 – 0.717 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.80 ประกอบกับ
การพิจารณาจากคา VIF และพบวาคา VIF อยูระหวาง 1.431 - 2.553 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
ไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณตอไปได
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหทัศนคติตอการชําระภาษี ประกอบดวย ดานความสําคัญในการชําระภาษี ดานความเปน
ธรรมตอการจัดเก็บภาษี และดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบคุ คล
สัมประสิทธิ์การ ความคลาดเคลื่อน
ทัศนคติตอการชําระภาษี
t
P - value
ถดถอย
มาตรฐาน
(e)
(β)
คาคงที่ (a)
2.502
0.313
7.994
0.000
1. ดานความสําคัญในการชําระภาษี
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
จากตารางที่ 4 วิเคราะหทัศนคติตอการชําระภาษี มีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล พบวา ตัวแปร
อิสระสามารถพยากรณ ตัวแปรตามได ร อยละ 19.60 โดยพิจารณาจากค า Adjusted R Square เท ากั บ 0.196 และเมื่ อ
พิจารณาแตละตัวแปรพบวาดานความสําคัญในการชําระภาษีมีอิทธิเชิงบวกตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (β = 0.384, p < 0.01) หมายความวา หากกิจการมีทัศนคติที่ดีตอการใหความสําคัญในการชําระ
ภาษีมากขึ้นก็จะสงผลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลมากขึ้น แสดงวายอมรับสมมติฐานที่ 2.1ดานความเปนธรรมตอ
การจัดเก็บภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (β = 0.136, p > 0.05) หมายความวา ถึงแมรัฐบาลจะมี
ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีมากเพียงใดก็ตาม จะไมสงผลใหกิจการมีความตั้งใจชําระภาษีเพิ่มขึ้น แสดงวาปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2.2ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (β =
-0.048, p > 0.05) หมายความวา แมกิจการจะเห็นวารัฐบาลมีการบริหารเงินภาษีอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ตามจะไมสงผล
ใหกิจการมีความตั้งใจชําระภาษีลดลง แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.3
อภิปรายผล
อภิปรายผลตามระดับความคิดเห็น
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี พบวา ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ไดแก ดานกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทราบดีวาบริษัท หางหุนสวนตองมี
หนาที่ในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ดานกระบวนการในการชําระภาษี ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทราบวา
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กิจการของทานสามารถติดตอยื่นภาษีไดที่สรรพากรพื้นที่ในเขตที่ตั้งของกิจการ ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี ขอ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทราบขาวสารเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลผานทางเว็บไซตของกรมสรรพากร
ดานทัศนคติตอการชําระภาษี พบวา ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก
ดานความสําคัญในการชําระภาษี ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทราบวารายไดจากภาษีเปนแหลงรายไดหลักของ
รัฐบาล ดานความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษี ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีรายไดเพียงพอที่จะสามารถชําระภาษี
ดานประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐ ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ คิดวารัฐบาลใชจายเงินที่ไดจากการเก็บ
ภาษีโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก สวนความตั้งใจชําระภาษีเงินไดของนิติบุคคล พบวา ความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ไปยื่นแบบเพื่อชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
อภิปรายผลตามสมมติฐาน
1.กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลผลการวิจัยพบวา กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลมีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากกิจการทุกกิจการที่
จัดตั้งขึ้นจําเปนตองมีผูมีความรูดานบัญชีและภาษีอากรในการใหคําปรึกษาและจัดทํางบการเงินของกิจการไมวาจะเปน
การจ า งสํ า นัก งานบั ญชี ห รือ การรั บพนัก งานของบริษั ท เองซึ่ง หากข อกฎหมายมี การเปลี่ ยนแปลงบุค คลเหลา นี้ ก็
จําเปนตองทําความเขาใจ อาจโดยการอบรมเพิ่มเติม ซึ่งในปจจุบันเจาของกิจการบางรายก็มีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีเบื้องตนดวยเพื่อใหสามารถเขาใจและปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเมื่อกิจการเกิดความเขาใจก็จะทําให
เต็มใจ ตั้งใจที่จะชําระภาษี ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ เขมวิกา ตั้งประกายโรจน (2553) พบวาผูที่ผานการอบรมทาง
ภาษียิ่งมากครั้ง ยิ่งความรูเพิ่มขึ้นจะทําใหเกิดทัศนคติตอภาษีดีขึ้น และสงผลใหเกิดความสมัครใจในการชําระภาษีที่
ถูกตองครบถวน
2.กระบวนการในการชําระภาษีผลการวิจัยพบวา กระบวนการในการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจ
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากการคํานวณและยื่นภาษีกิจการ
ขนาดยอมที่ไมมีพนักงานดูแลการทําบัญชีเองมักใชการจางสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการ
ทางภาษีจึงเปนไปไดมากวากิจการอาจไมทราบถึงกระบวนการในการยื่นภาษีและถึงแมจะมีพนักงานบัญชีภายใน
กิจการเองแต ผูประกอบการเองก็อ าจไมทราบถึ งรายละเอียดในส วนนี้ เพราะไดมอบหมายใหแก บุคคลที่มี หนา ที่
รับผิดชอบโดยตรงดูแลแตกิจการจะทราบหรือไมทราบในกระบวนการชําระภาษีก็ไมไดทําใหกิจการเกิดความตั้งใจที่จะ
ชําระภาษีเพราะถึงอยางไรกิจการก็จะตองยื่นภาษีตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อหลีกเลี่ยงบทกําหนดโทษซึ่งไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรรณราย อูทอง (2557) พบวาผูทําบัญชีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลดานการยื่น
รายการภาษีและชําระภาษีมากเปนอันดับ 1
3. การรับรูขาวสารการชําระภาษี ผลการวิจัยพบวา การรับรูขาวสารการชําระภาษีไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจ
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะรับรู
ขาวสารการชําระภาษีผานทางเว็บไซตซึ่งมีขอมูลใหศึกษาเปนจํานวนมาก ถึงแมปจจุบันทางกรมสรรพากรจะมีชองทางใน
การสอบถามขอมูลหลากหลายชองทาง แตกิจการสวนนอยที่จะทราบหรือเกิดจากการเลือกใชเพียงชองทางเดิมๆ หรือ
ปฏิบัติตามที่วิธีการเดิมของกิจการโดยไมไดสอบถามเพิ่มเติมและไมไดทําใหเกิดความรูสึกวาอยากชําระภาษีหรือตั้งใจชําระ
ภาษีมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พนิตนาถ เย็นทรัพย (2551) พบวา ผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนจากกลุมตัวอยาง
เกินกวาครึ่งไมทราบการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การหักคาใชจาย การหักลดหยอนเพื่อการประกันชีวิต การหัก
ลดหยอนสําหรับบุตร แหลงขอมูลทางกฎหมายภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จาย อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การยื่น
แบบเสียภาษี บทกําหนดโทษ และการลดหยอนใหผูอุปการะบิดามารดาแตก็มีการยื่นชําระภาษี
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4. ความสําคัญในการชําระภาษี ผลการวิจัยพบวา ความสําคัญในการชําระภาษีมีอิทธิพลตอความตั้งใจชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากภาษีถือเปนแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐ
ในการใชบริหารขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้นทําใหกิจการเกิดความเต็มใจ ตั้งใจที่จะ
ชําระภาษีและเห็นวาการชําระภาษีถือเปนหนาที่สําคัญที่กิจการทุกกิจการพึงปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิจิตรา อินคาคร (2551) พบวาประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษีและเต็มใจที่จะชําระภาษีเพราะเห็นวาภาษี
สามารถนําไปพัฒนาประเทศได
5.ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีผลการวิจัยพบวา ความเปนธรรมตอการจัดเก็บภาษีไมมีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากปจจุบันทางกรมสรรพากรมี
การปรับลดอัตราภาษีเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรฐกิจในปจจุบันประกอบกับมีวิธีการคิดคํานวณและอัตรา
ภาษีที่ตองชําระมีการกําหนดที่แนนอนและถือเปนแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันซึ่งกิจการตองปฏิบัติตาม
และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็ไมไดทําใหกิจการมีความตั้งใจจะชําระภาษีมากขึ้นเพราะถึงอยางไรกิจการก็ตองชําระ
ภาษีตามที่ประกาศปรับเปลี่ยน ไมวากิจการจะมองวามีความเปนธรรมหรือไมก็ตาม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิจิตรา อินคาคร (2551) พบวาความไมเปนธรรมในการเสียภาษีซึ่งประชาชนสวนใหญมองวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไมมีความเปนธรรม ไมมีความเสมอภาคและเปนการเสียภาษีซ้ําซอน
6. ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษีของรัฐไมมี
อิทธิพลตอความตั้งใจชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากในการบริหาร
เงินของรัฐบาลประชาชนหรือกิจการไมสามารถทราบรายละเอียดในเชิงลึกของการใชจายได และไมวาการบริหารเงินของ
รัฐบาลจะมีหรือไมมีประสิทธิภาพกิจการก็จําตองยื่นชําระภาษีตามที่กฎหมายกําหนด เพราะการชําระภาษีถือเปนหนาที่
ของกิจการซึ่งบางกิจการอาจไมไดเต็มใจ ตั้งใจที่จะชําระภาษีมากนัก แตหากมีการตรวจสอบพบวาการชําระภาษีไม
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดกิจการก็จะตองจายเบี้ยปรับซึ่งเปนการเพิ่มคาใชจายใหกับกิจการเอง ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มณทิรา ลือสระนอย (2556) พบวาผูตอบแบบสวนใหญใหความสําคัญกับความคาดหวังตอการใชจายเงิน
ภาษีของรัฐบาลอยูในระดับมากที่สุดวาเปนปจจัยที่สงผลตอการไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ถือวามีความสําคัญเพราะการที่กิจการมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องภาษี มีการศึกษาขอเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นจะทําใหกิจการสามารถดําเนินการยื่นแบบชําระ
ภาษีไดอยางถูกตองตามกฎหมายกําหนดดังนั้นทางกรมสรรพากรควรจะมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการ
โดยเฉพาะเรื่องของการคํานวณตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรีที่ถือเปนกฎหมายที่สําคัญมากตอกิจการ หรือการจัดทํา
ขอมูลตัวอยาง กรณีศึกษาและแผนพับแจกเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น และเพื่อใหกิจการหรือผูเกี่ยวของเขาถึงขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงไดสะดวกขึ้น ทางกรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนเพราะสื่อโทรทัศถือไดวาเปนสือ่ ที่
เขาถึงไดงายที่สุด หรือการสรางแอปพลิเคชั่น ฐานขอมูลดวยภาษาที่เขาใจงายมีตัวอยางใหกิจการไดศึกษา
2. ทัศนคติในการใหความสําคัญกับการชําระภาษี ถือเปนขอที่มีความสําคัญมากเพราะหากกิจการมีทัศนคติ
เชิงลบตอการชําระภาษีแลวก็จะสงผลใหเกิดการไมเห็นถึงความสําคัญอันเปนสาเหตุทําใหกิจการหลีกเลี่ยงการชําระ
ภาษี ดังนั้นหนวยงานของรัฐจึงจําเปนตองหันมาใสใจหาวิธีในการสรางทัศนคติตอการชําระภาษีใหดีขึ้น โดยการเปดเผย
ขอมูลการพัฒนาประเทศเห็นความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนใหกิจการมองเห็นประสิทธิภาพในการบริหารเงินภาษี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

ของรัฐเห็นวาเงินภาษีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ และรัฐบาลควรมีการตรวจสอบการทํางานของหนวย
ราชการ เพื่อใหเห็นถึงความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยผลที่ไดเปนเฉพาะภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทานั้น เพื่อใหการวิจัยเปนประโยชนมากขึ้นควรมี
การวิจัยขยายผลในจังหวัดอื่นๆ และอาจนําเครื่องมือเทคนิคในการเก็บขอมูลอื่นๆ มาใช เชน การสัมภาษณรวมกับ
แบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนความคิดเห็นในเชิงลึกที่ครอบคลุมอยางแทจริงเพื่อจะได
ผลการวิจัยที่หลากหลายมาใชเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรตอไป
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