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ABSTRACT

 This research has the objective to study the guidelines for tax practices regarding corporate tax, VAT, and 

withholding income tax for contractor business in Rayong. The samples for this study are 401 limited partnerships and 

limited companies who are in contractor business under the supervision of Revenues Department Rayong Office. Data 

were collected from questionnaire. Data were then analyzed using descriptive statistics of frequency and percentage 

during October 1, 2012 to March 2013 to achieve the said objective.

 This study reveals that the samples have incorrect understanding or don’t understand about different types of taxes 

for contractor business like revenue recognition for both corporate income tax and VAT tax point, expense recognition, 

self-understanding of practitioners, tax payment process, and fairness in tax payment, which can be summarized as follows.

 Regarding revenue recognition, business owners still are unclear about accrual basis, tax point, and compensation  

received from corporate lending.

 Regarding expense recognition, business owners still are unclear about what characteristics are the restricted 

input tax, and characteristics of restricted expenses according to Rule #65 C.

 Regarding practitioners and tax payment process, this involves operating officers of the businesses, if tax practitioners  

and accountants are not knowledgeable enough, it will create mistakes which result in additional taxes and tax penalties.

 Regarding fairness in tax payment which depends on each individual. If operating officers of the businesses have 

good feelings towards tax officers, they will feel good about the tax officers. But if they are not treated well, they will 

have bias and feel bad towards tax officers.

 The errors that occur with corporate income tax, VAT and withholding income tax of contractor business in 

Rayong usually are the results of the lack of understanding in tax criteria of the Revenue Code. Therefore, relevant 

people should study and try to understand the criteria and conditions.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 รัฐบาลในปัจจุบันมีหน้าท่ีหลายประการในการ

ท�าให้ประชาชนอยู ่ดีมีสุข นอกจากจะมีหน้าท่ีในการ 

รักษาความสงบภายในประเทศและป้องกันการรุกรานจาก

ประเทศอื่นแล้ว ยังมีหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการดูแล 

และส่งเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร  

การอตุสาหกรรม การสือ่สาร การพลงังาน และการพาณิชย์

อื่น ๆ อีกด้วย

ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย
ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง	

อัจฉรา	ศรีขันชะมา1,	พงศ์พรต	ฉัตราภรณ์2,	ศักดิ์ชาย	จันทร์เรือง1,	อรนิชา	โพธิ์ทอง1

1วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131, ประเทศไทย
2คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 10330, ประเทศไทย

บทคัดย่อ
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพ่ิมและ

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่ายส�าหรับธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัระยอง กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีม้ ี401 ห้างหุน้ส่วน 

จ�ากดัและบรษิทัจ�ากดัทีอ่ยูใ่นธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างภายใต้การก�ากบัดแูลของรายได้กรมส�านกังานระยอง เกบ็รวบรวมข้อมลู 

จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลแล้วใช้สถิติเชิงพรรณนาของความถี่และร้อยละในระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง  

มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 การศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของภาษี

ส�าหรบัธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างเช่นรบัรูร้ายได้ส�าหรบัรายได้ภาษทีัง้องค์กรและจดุภาษมูีลค่าเพิม่รบัรูค่้าใช้จ่ายในความเข้าใจ

ตนเองของผู้ปฏิบัติงานกระบวนการการช�าระเงินภาษีและเป็นธรรม ในการช�าระเงินภาษีซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 การรับรู้รายได้ท่ีเจ้าของธุรกิจยังคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์คงค้าง, จุดภาษีและค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ

ปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจ 

 การรับรูค่้าใช้จ่ายทีเ่จ้าของธรุกิจยงัคงมคีวามชดัเจนเกีย่วกบัสิง่ทีม่ลีกัษณะเป็นภาษีซ้ือทีถ่กูจ�ากดั และลกัษณะของ

ค่าใช้จ่ายที่จ�ากัดตามกฎ 

 การปฏิบัติงานและขั้นตอนการช�าระเงินภาษีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินงานของธุรกิจถ้าผู้ปฏิบัติงาน

ภาษีและบัญชีที่ไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะสร้างความผิดพลาดซึ่งมีผลในการเพิ่มภาษีและบทลงโทษภาษี 

 ความเป็นธรรมในการเสียภาษีซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถ้าเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินงานของธุรกิจที่มีความรู้สึกที่ดี 

ต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่พวกเขาจะรู้สึกดีกับเจ้าหน้าที่ภาษี แต่ถ้าพวกเขาจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีพวกเขาจะมีอคติและ 

ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ภาษี 

 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายได้ภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ในจังหวัดระยองมักจะเป็นผลมาจากการขาดความเข้าใจในเกณฑ์ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ดังน้ันคนที่เก่ียวข้อง 

ควรศึกษาและพยายามที่จะท�าความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ค�าส�าคัญ:	ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, หัก ณ ที่จ่ายธุรกิจรายได้ภาษีเหมา, ระยอง
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 การเก็บภาษีอากร นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการ 

หารายได้เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช่จ่ายของรัฐบาลแล้ว  

ในปัจจบุนัภาษอีากรเป็นเครือ่งมอืส�าคัญของรฐับาลในการ 

กระจายรายได้ รวมถึงส่งเสริมความเจริญเติบโตทางธุรกิจ

การค้า ช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุม 

การบริโภคของประชาชนหรือเพ่ือตอบสนองนโยบาย 

บางประการของรัฐบาล อาทิเช่น ส่งเสริมการศึกษา 

สวัสดิการทางสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นต้น

 รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชน

มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติในการ

บัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบางประการ

ที่ควรค�านึงถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจในการ

เสียภาษีอากรและให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีความมีลักษณะดังนี้

 1.  มีความเป ็นธรรม ประชาชนควรมีหน้าที ่

เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาล โดยพิจารณาถึงความสามารถ 

ในการเสียภาษีอากรของประชาชนแต่ละคน ประกอบกับ

การพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนแต่ละคนได้รับ 

เนื่องจากการดูแลคุ้มครองของรัฐบาล

 2.  มีความแน่นอนและชัดเจน ประชาชนสามารถ

เข้าใจความหมายได้โดยง่าย และเป็นการป้องกันมิให้ 

เจ้าพนักงานใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ

 3.  มีความสะดวก วิธีการและก�าหนดเวลาในการ

เสียภาษีอากรควรต้องค�านึงถึงความสะดวกของผู้เสียภาษี

อากร 

 4.  มีประสิทธภิาพ ประหยดัรายจ่ายทัง้ของผูจ้ดัเกบ็

และผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ท�าให้จัดเก็บภาษีอากรได้มาก

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยที่สุด

 5.  มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ พยายามไม่ให้ 

การเก็บภาษีอากรมีผลกระทบต่อการท�างานของกลไก 

ของตลาด หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

 6.  อ�านวยรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีอากรได ้

อย่างเป็นกอบเป็นก�า มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อ

ด�าเนินกิจการตามหน้าที่ของรัฐบาล

 7.  มีความยืดหยุ ่น สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือ

ลดจ�านวนภาษีอากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว

 ภาษีอากรซึง่เป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของรฐับาลนัน้  

จ�าแนกได้หลายประเภท กฎหมายท่ีให้อ�านาจรัฐในการ 

จัดเก็บภาษีอากรก็มีหลายฉบับ และมีหน่วยงานของรัฐ

หลายหน่วยงานท�าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการ 

จัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เหล่านี้

 การจ�าแนกแยกแยะภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เพื่อ 

จัดให้เป็นหมวดหมู่น้ัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ

จ�าแนก และสามารถจ�าแนกได้หลายวิธี แต่วิธีที่ควรทราบ

คือ การจ�าแนกประเภทภาษีอากรโดยพิจารณาจากลักษณะ

ในการรับภาระภาษีอากร

 การจ�าแนกประเภทภาษีอากรโดยพิจารณาจาก

ลักษณะการรับภาระภาษีอากรนี้ แบ่งภาษีอากรออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1.  ภาษทีางตรง ได้แก่ ภาษทีีภ่าระภาษตีกแก่บคุคล

ทีก่ฎหมายประสงค์จะให้รบัภาระ หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื 

ผูเ้สยีภาษผีลักภาระไปให้ผูอ้ืน่ได้ยาก ได้แก่ ภาษีเงนิได้บคุคล

ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

 2.  ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีที่ภาระภาษีไม่แน่ว่าจะ

ตกแก่บคุคลทีก่ฎหมายประสงค์จะให้รบัภาระหรอืไม่ หรอื 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู ้เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ 

ผู ้อื่นได้ง่าย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี

ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต

 การเสียภาษีของธุรกิจให้บริการรับเหมาเฉพาะ 

อย่างเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลวิธีหนึ่ง ซึ่งถ้า 

ผูป้ระกอบธรุกจิให้บรกิารรบัเหมาเฉพาะอย่างมกีารปฏบิตัิ

ทางบัญชีและภาษีที่ถูกต้องและแสดงผลการด�าเนินงาน

ที่แท้จริงของธุรกิจ ก็จะท�าให้ธุรกิจมีก�าไรที่จะเสียภาษี 

เพือ่ให้รฐับาลน�าภาษีทีไ่ด้ไปก่อให้เกดิประโยชน์กบัประเทศ

ในด้านต่าง ๆ และในการยื่นแบบช�าระภาษีประเภทต่าง ๆ 

ดังกล่าว ควรให้มีความสอดคล้องถูกต้องไปกับกฎหมาย

ประมวลรัษฎากรไม่ว่าจะเป็นในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แต่ในปัจจุบัน

ธรุกจิให้บรกิารรบัเหมาเฉพาะอย่างยงัไม่สะท้อนให้เหน็ถงึ 

การด�าเนินงานที่แท้จริง ทั้งยังปฏิบัติไม ่ถูกต้องและ 

ไม่สอดคล้องกับประมวลรัษฎากร ทั้งนี้อาจเกิดจาก 

หลายสาเหตุ อาทิเช่น การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักการบัญชีหรือการขาดความรู ้ความเข้าใจของ 
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ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

ประมวลรัษฎากร

 จากมลูเหตดุงักล่าวข้างต้นท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาถึงปัญหาทางภาษีที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจ

การให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างเพื่อให้ทราบถึงปัญหา  

จะได้ก�ากับดูแลชี้แจง และแนะน�ารวมถึงการให้ความรู้

ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะ

เป็นการท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนการด�าเนิน

ธุรกิจเพื่อให้ได้ผลก�าไรสูงสุด รวมถึงการมี Maximize 

Shareholder สูงสุดด้วย อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมรายได ้

ให้กับรัฐบาลอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวม

ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย	
 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางด้าน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ของผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการให้บริการรับเหมา

เฉพาะอย่างในด้าน

 1.  วิธีการรับรู้รายได้

 2.  วิธีการรับรู้รายจ่าย

 3.  ความเข้าใจในตัวผู้ปฏิบัติ

 4.  กระบวนการในการช�าระภาษี

 5.  ความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี

สมมติฐานในการวิจัย
 ลักษณะของการประกอบกิจการจะส่งผลต่อระดับ 

ปัญหาในทางปฏบัิตทิางด้านภาษเีงนิได้นติบิคุคล ภาษมีลูค่าเพิม่ 

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ของผู ้ประกอบการท่ีมีรายได้ 

จากการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างที่แตกต่างกันซึ่ง 

ผู้ท�าการวิจัยได้ตั้งสมมติฐานดังนี้

 H1 :  เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับปัญหาใน

การปฏบิตัทิางด้านภาษเีงนิได้นติบิคุคล ภาษมีลูค่าเพิม่ และ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 H2 :  อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับปัญหาใน

การปฏิบติัทางด้านภาษีเงนิได้นติิบคุคล ภาษีมลูค่าเพิม่ และ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 H3 :  ระดับการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบั 

ปัญหาในการปฏิบตัทิางด้านภาษเีงนิได้นติิบคุคล ภาษมีลูค่าเพิม่ 

และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 H4 :  สถานะภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามที่ 

แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัปัญหาในการปฏบิตัทิางด้านภาษี

เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 H5 :  ลักษณะของกิจการที่แตกต่างกันส่งผล 

ต่อระดับปัญหาในการปฏิบัติทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 H6 :  ระยะเวลาการด�าเนินกิจการที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อระดับปัญหาในการปฏิบัติทางด้านภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 H7 :  ทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ 

ระดับปัญหาในการปฏิบัติทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้พือ่ศกึษาแนวทางการปฏิบติัทางภาษี 

ของผู ้ประกอบธุรกิจการให ้บริการรับเหมาเฉพาะ 

อย่างในจังหวัดระยองโดยในการท�าวิจัยได้ท�าการศึกษา 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1.  ด้านการรับรู้รายได้ 

 2.  ด้านการรับรู้รายจ่าย

 3.  ด้านความเข้าใจในตัวผู้ปฏิบัติงาน

 4.  ด้านกระบวนการช�าระภาษี

 5.  ความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี

 การท�าวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ 

จัดท� าแบบสอบถามเพื่อให ้ทราบถึงป ัญหาต ่ าง  ๆ  

ที่ผู ้ประกอบการประสบมาเป็นผลสรุปของการวิจัย 

ดังกล่าว ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรมข้อมูลระหว่าง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบปัญหาของธุรกิจให้บริการรับเหมา

เฉพาะอย่าง และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านภาษี

เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างรวมถึงเป็น

ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจด้านภาษอีากร ทีส่นใจประกอบธรุกจิ

การให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

เพื่อไม่ให้ต้องเสียภาษีย้อนหลัง

 2.  ท�าให้ทีมก�ากบัดูแลผูเ้สยีภาษขีองกรมสรรพากร 

ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและ 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมา

เฉพาะอย่าง เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการก�ากบัดแูลผูป้ระกอบ

ธุรกิจรวมถึงใช้เป็นแนวทางในการออกกฎหมายหรือ

ระเบยีบวธิปีฏบิตัใิห้มคีวามสอดคล้องไปกบัการปฏบิตังิาน

จริงของธุรกิจ 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ตามประมวลรัษฎากร

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง ภาษีอากรประเภท

หนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ท่ีจัดเก็บจากเงินได้ 

ของบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลและกฎหมายได้

ก�าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการค�านวณภาษี 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีปฏิบัติ (กรรม

สรรพากร, 2555)

		 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ตามประมวลรัษฎากร

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Add Tax) หมายถึง ภาษี 

ที่จัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ

ขั้นตอนของการผลิตและการจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ 

โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าของส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ

ขั้นตอนในการผลิต และการจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือการ 

ให้บริการ นั่นก็คือ ผลต่างระหว่างราคาของสินค้าหรือ

บรกิารในการผลติหรอืจดัจ�าหน่าย กบั ราคาของสนิค้าหรอื

บริการที่ซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือในการจัดจ�าหน่าย

สินค้าหรือบริการ (อนุพงศ์ เจริญคุณ, 2555)

		 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	ตามประมวลรัษฎากร

 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่าย เป็นภาระหน้าท่ีของ 

ผู้ประกอบธุรกิจทั้งกรณีที่เป็นผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่ต้อง

หักภาษี ณ ที่จ่ายน�าส่ง และผู้มีเงินได้ที่ต้องถูกหักภาษี 

ณ ที่จ่าย ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนอยู่เสมอ  

ทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความเสียหาย 

ต่อธุรกิจ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย		

ภาพที	่1-2	กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ปัญหาและระดับปัญหาในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาษี
1. วิธีการรับรู้รายได้และรายจ่าย
2.   ความเข้าใจในตัวผู้ปฏิบัติ
3.   กระบวนการในการช�าระภาษี
4.   ความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี

ลักษณะของการประกอบกิจการ
1.   ลักษณะของกิจการ
2.   ระยะเวลาการด�าเนินกิจการ
3.  ทุนจดทะเบียน

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
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	 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลหกั	ณ	ทีจ่่ายแบ่งเป็น	(มหาวทิยาลยั 

หอการค้า,	2555)

 1.  ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวิ  

แห่งประมวลรษัฎากร ได้แก่ กรณทีีบ่รษิทั หรอืห้างหุน้ส่วน

นิติบุคคลทั้งที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของไทย หรือที่ตั้งขึ้น 

ตามกฎหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการใน

ประเทศไทย ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง

ประมวลรัษฎากร จากรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล 

สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 

ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ทั้งนี้เฉพาะ 

การจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่ง ๆ มีจ�านวนตั้งแต่ 1,000 บาท 

ขึ้นไป

 2.  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่ายตามมาตรา 69 ตรี  

แห่งประมวลรษัฎากร ได้แก่ กรณทีีบ่รษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน

นติบิคุคลมเีงนิได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ ไม่ว่าจะได้รบั

จากบุคคลใด ๆ  ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 

ในขณะที่ท�าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 3.  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ได้แก่ กรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได ้

ประกอบกจิการในประเทศไทย แต่ได้รบัเงนิได้ตามมาตรา 40  

(2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่าย 

จากหรือในประเทศไทยจากบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ในภาคเอกชนหรือบุคคลในภาครัฐบาลต้องเสียภาษีเงิน 

ได้นติบิคุคลโดยให้ผู้จ่ายเงินหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขนัยมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

 4.  ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส  

แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ กรณีท่ีประมวลรัษฎากร 

ให้อ�านาจอธิบดีกรมสรรพากร ในอันที่จะออกค�าสั่งให้ 

ผู้จ่ายเงินได้ที่ไม่มีหน้าท่ีต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ 

ที่จ่าย ให้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไข และอตัราทีก่�าหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่144 ซึง่

ในปัจจุบันเป็นไปตามค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/ 2528 

เช่นเดียวกับกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย 

ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี เฉพาะ 

การจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับตามสัญญารายหนึ่ง ๆ 

มีจ�านวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปได้แก่

 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการรับเหมา 

เฉพาะอย่าง

 ธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่าง เป็นธุรกิจ 

ที่มักจะประสบปัญหาในการจับคู ่ประเภทรายได้และ 

รายจ่ายให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 

 ส่วนส�าคัญที่ควรทราบในการด�าเนินธุรกิจการ 

ให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่าง เพื่อประโยชน์ในการ 

จัดท�าบัญชีและภาษีอากร มีดังนี้

 1. การรับงานจากลูกค ้าควรมีการตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของลูกค้าในระดับหนึ่ง หากลูกค้ารายใดม ี

สถานะความมั่นคงของกิจการหรือระบบการหมุนเวียน

เงินสดไม่ดี ก็ไม่ควรให้เครดิตในการช�าระหน้ีควรเก็บ 

ค่าบรกิารเป็นเงนิสดก่อนทีจ่ะไปให้บรกิาร หรอืหากจ�าเป็น

จะต้องให้เครดิตในการช�าระเงินก็ไม่ควรให้ระยะเวลานาน

เกินไป เพราะอาจเกิดหนี้สูญได้

 2. การศึกษาความเป็นไปได้ของงานที่ได้รับ 

 3. การควบคมุต้นทนุหลักจากการประกอบกจิการ 

หากไม่มีการควบคุมอาจเกิดรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายตามมา

ก็ได้   

 4. งานบัญชีและการเงิน การด�าเนินธุรกิจการ 

ให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่าง สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คง 

เหมือนการท�าธุรกิจทั่วไปก็คือการจัดท�าบัญชีและการเงิน 

ของกิจการ เมื่อกิจการได้รับงานจากลูกค้าแล้วก็ต้องม ี

การจัดท�าระบบบัญชีและการเงินเพ่ือประโยชน์ในการ 

จัดเก็บรายรับและรายจ ่ายให้สอดคล้องกัน และจะ 

ได้วางแผนการด�าเนินการธุรกิจในอนาคต

 5. งานด้านภาษอีากร ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิธรุกจิ

ประเภทใดก็ตามจะต้องมีการวางแผนด้านภาษีอากรให้ 

กิจการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย 

ภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้

นิติบุคคล รวมถึงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และควรศึกษาข้อหารือของกรมสรรพากร 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย

	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 สุนีย์ ชัยภิญโญ (2532) ได้ศึกษาเรื่อง ความแตกต่าง

ระหว่างหลกัการบญัชกีบับทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร
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ในการค�านวณก�าไรสุทธิของนติบิคุคล ผลการศกึษาพบว่า มี 

ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีกับบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในหลายเรื่อง

ด้วยกันอันอาจมีผลท�าให้งบแสดงฐานะทางการเงินและ

งบแสดงผลการด�าเนินงานต่างไปอย่างมีสาระส�าคัญ 

ถ้านักบัญชีปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 

แทนการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

นักบัญชีส่วนใหญ่เลือกปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้งบการเงินแสดงฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกิจการถูกต้อง 

ตามหลักการทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แต่ได้พบว่า  

ความได้เปรยีบเสียเปรยีบทางภาษอีากรมผีลต่อการเลอืกใช้

วิธีปฏิบัติของนักบัญชี กล่าวคือ เมื่อวิธีปฏิบัติตามหลักการ 

บัญชี ท�าให้กิจการต้องเสียเปรียบในเรื่องภาษีอากร ร้อยละ  

48.00 ของนักบัญชีจะเลือกปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรษัฎากรในขณะทีร้่อยละ 44.00 ของนกับญัชเีลอืก

ปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป จากผลการศึกษา

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาในหลายประเด็น ซึ่ง 

ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เป็นไปในแนวที่ให้มีการแก้ไข

ประมวลรัษฎากรให้สอดคล้องกับหลักการทางบัญชี 

มากยิ่งขึ้น

 บุญชัย วรรธนโกมล (2541) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบ

บญัชขีองธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง ผลการศกึษาพบว่า การแบ่ง

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการด�าเนินงาน

ของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการทางบัญชีที่น�าเสนอ 

ยังมีข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและ 

การเงิน ท�าให้ระบบบญัชทีีใ่ช้อยู่ยงัไม่ถกูต้องรดักมุเพยีงพอ

อนัจะเป็นสาเหตแุห่งการขาดการควบคมุภายในทีด่ลีกัษณะ

ของระบบบัญชี ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตรงตามหลักการ

บญัชท่ีีรบัรองทัว่ไปและกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงจะก่อให้เกิด 

การควบคุมภายในท่ีดี ควรมีการจัดโครงสร้างองค์กร 

เสนอผังบญัชแีละรหสับญัชเีพือ่ให้มกีารจดัหมวดหมูบ่ญัชี

อย่างมรีะเบียบและได้รบัความสะดวกในการบนัทกึรายการ

ทางบญัช ีตลอดจนผงัทางเดนิเอกสารในเร่ืองของระบบการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ระบบเงิน

เดือนและค่าแรง ระบบการรับช�าระหน้ี ระบบเงินสดจ่าย 

และระบบเงินสดย่อย 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

  ประชากรที่ท�าการศึกษาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

และบริษัทจ�ากัด ที่ประกอบธุรกิจการให้บริการรับเหมา

เฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในการก�ากับดูแล

ของส�านักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ธุรกิจการให้บริการ

รับเหมาเฉพาะอย่างในที่นี้หมายถึง

 1.  การรับเหมาซ่อมบ�ารุง 

 2.  การรับเหมาติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร ที่อยู ่ 

ในโรงงานอุตสาหกรรม

 3.  การรับเหมาจัดหาแรงงาน เป็นต้น

 ซึ่งมีจ�านวนรายผู ้ประกอบการตามข้อมูลของ

ส�านักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 401 ราย แบ่งเป็น

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด จ�านวน 183 ราย

 บริษัทจ�ากัด   จ�านวน 218 ราย

 การเลือกกลุ ่มตัวอย ่างใช ้วิธีสุ ่มแบบมี ช้ันภูมิ  

โดยเลือกตามสัดส่วนของขนาดของแต่ละช้ันภูมิ ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นผู ้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการ 

รับเหมาเฉพาะอย่าง ได้แก่ เจ้าของกิจการ พนักงานบัญช ี

ของกิจการ ผู ้จัดการของกิจการ และส�านักงานบัญชี 

ใช้วิธีการจากการประมาณการค่าร้อยละ โดยค�านวณ 

ได้จากสมการ

 ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 196 ตัวอย่าง จึง 

จะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีระดับความเช่ือม่ัน  

ณ 95 % ซึ่งผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการ

จ�านวน 220 ราย ได้รบัแบบสอบถามกลับมาจ�านวน 206 ราย

คิดเป็นจ�านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาร้อยละ 93.64

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/	สถิติวิเคราะห์ข้อมูล	
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้แบบสอบถามทีท่�าขึน้นี้ 

มีทั้งค�าถามแบบเปิด (Open Ended Question) และค�าถาม

แบบปิด (Close Ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ

	 ส่วนที	่1	ข้อมลูทัว่ไปจ�านวน ข้อ 9 ข้อ ประกอบด้วย

ค�าถามในด้านต่าง ๆ ดังนี้

n = Z2 π (1-π)

E2
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 1. เพศ

 2. อายุ

 3. ระดับการศึกษา

 4.  สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

 5.  ลักษณะของกิจการ

 6.  ระยะเวลาของการด�าเนินการกิจการ

 7.  ทุนจดทะเบียน

	 ส่วนที	่2	ปัญหาและระดับของปัญหาในทางปฏิบัติ

เก่ียวกบัภาษเีงินได้นติบิคุคล ภาษมูีลค่าเพิม่ และภาษเีงนิได้

หัก ณ ที่จ่าย 

	 1.	 ด้านการรับรู้รายได้

  1.1 กิจการไม่เข้าใจว่ารายได้ท่ีควรรับรู ้ในปี 

ภาษีนั้น ๆ ต้องรวมรายได้ท่ีได้รับเงินสดในปีน้ันๆและ 

ที่ยังไม่ได้รับเงินสดในปีนั้น ๆ

  1.2  กจิการไม่เข้าใจว่าการทีก่จิการมกีารให้ผูอ้ืน่

กูยื้มเงนิ ต้องมีการคดิค่าตอบแทน เน่ืองจากกจิการประกอบ

กิจการเพื่อหวังผลก�าไร 

  1.3  กจิการยงัไม่เข้าใจว่าจดุความรบัผดิของภาษี

มูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่

  1.4  กิจการต้องเข้าใจว่าการเป็นผู้ประกอบการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องออกใบก�ากับภาษี 

ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ ทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ร้องขอก็ตาม

	 2.		ด้านการรับรู้รายจ่าย

  2.1  กิจการไม่เข้าใจว่ารายจ่ายท่ีควรรับรู้ในปี

ภาษีนั้น ๆ ต้องรวมรายจ่ายท่ีได้มีการจ่ายเงินในปีภาษีน้ัน 

และที่ยังไม่ได้จ่ายเงินในปีภาษีนั้น

  2.2  กจิการไม่เข้าใจการคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบั

รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร

  2.3  กิจการไม่ควรน�ารายจ่าย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

กิจการมาบันทึกเป็นรายจ่ายของกิจการ

  2.4  กจิการไม่เข้าใจว่าภาษีซือ้ต้องห้ามมลัีกษณะ

อย่างไร

  2.5  กจิการไม่รูว่้าสาระส�าคัญทีต้่องมใีนใบก�ากบั

ภาษีมีอะไรบ้าง

  2.6  กิจการไม่เข้าใจค�าว่า “ค่ารับรอง” น้ันมี

ลักษณะอย่างไร และสามารถน�ามาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

ของกิจการได้อย่างไร

  2.7  กจิการไม่เข้าใจว่าในการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายน�า

ส่งต้องหกัภาษี ณ ทีจ่่ายน�าส่งอย่างไร และหักในอตัราเท่าไร  

เช่น กรณีเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า  

การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ต้องหักภาษี  

ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และการหักค่าจ้างหรือค่าบริการ

ต้องหักภาษีในอัตราร้อยละ 3 เป็นต้น

	 3.		ด้านความเข้าใจในตัวผู้ปฏิบัติงาน

 กิจการมักจะไม ่ค ่อยเข ้าใจเ ก่ียวกับกฎหมาย 

ตามประมวลรัษฎากร จึงท�าให้ในบางครั้งกิจการมักจะ 

ต้องช�าระภาษีเพิ่มเติมกรณีที่ค�านวณภาษีไม่ถูกต้อง

	 4.		ด้านกระบวนการในการช�าระภาษี

  4.1  กิจการมักสับสนถึงระยะเวลาในการ 

ยื่นแบบประเภทต่าง ๆ และบางครั้งไม่เข้าใจว่าจะต้อง 

หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราเท่าไหร่

  4.2 กิจการมักไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนในการ 

ยื่นแบบช�าระภาษีในแต่ละประเภท

	 5.		ด้านความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี

 กิจการมักคิดว ่ า ในการจัด เก็บภาษี ไม ่ ได ้ ใช  ้

หลักความเป็นธรรม จึงท�าให้ไม่อยากเสียภาษี หรือเสีย 

แต่ก็เสียไม่ถูกต้อง

 แบบสอบถามปัญหาและระดับปัญหาในทางด้าน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก  

ณ ที่จ ่ายของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่าง  

แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

  มากที่สุด  ระดับคะแนน 4

  มาก   ระดับคะแนน 3

  ปานกลาง  ระดับคะแนน 2

  น้อย  ระดับคะแนน 1

  น้อยที่สุด  ระดับคะแนน 0

 

สรุปผลการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปัญหา 

ทางด ้านภาษี เงินได ้นิ ติ บุคคล ภาษีมูลค ่า เ พ่ิม และ 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมา

เฉพาะอย่างในเขตจงัหวดัระยอง ในด้านของการรบัรูร้ายได้ 

การรบัรูร้ายจ่าย ความเข้าใจในตวัผูป้ฏบัิตงิาน กระบวนการ
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ในการช�าระภาษี และความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี 

 การสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 2.  การวิเคราะห์ระดับของปัญหาในทางปฏิบัติ 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี 

เงินได้หัก ณ ที่จ่ายในด้านการรับรู้รายได้ การรับรู้รายจ่าย  

ความเข้าใจในตวัผูป้ฏิบตังิาน กระบวนการในการช�าระภาษี 

และความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี

 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาในทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ 

ภาษเีงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายในด้านการรบัรูร้ายได้ การรบัรูร้ายจ่าย  

ความเข้าใจในตวัผูป้ฏิบตังิาน กระบวนการในการช�าระภาษี  

และความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษีการแสดงปัญหา

และระดับของปัญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

	 ส่วนที่	1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ข้อมลูท่ัวไปทีเ่กีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด

พบว่า

 1.  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.90

 2.  มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 54.40

 3.  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.30 

 4.  สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเจ้าของ

กิจการ ร้อยละ42.70 

 5.  ลกัษณะของกจิการ เป็นบรษิทัจ�ากดั ร้อยละ 57.30 

 6.  มีระยะเวลาในการด�าเนินงานของกิการ 5-10 ปี 

ร้อยละ 46.10

 7.  มีทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท ร้อยละ 55.80

	 ส่วนที	่2 การวเิคราะห์ระดบัของปัญหาในทางปฏบิติั 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี 

เงินได้หัก ณ ที่จ่ายในด้านการรับรู้รายได้ การรับรู้รายจ่าย 

ความเข้าใจในตวัผูป้ฏิบตังิาน กระบวนการในการช�าระภาษี 

และความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี

 การแสดงระดับของปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได ้

หัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละด้านสรุปผลได้ดังนี้

 1.  ระดับของปัญหาในเรื่อง การรับรู้ด้านรายได้  

จะมีปัญหามากที่สุดในเรื่อง การค�านวภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ภาษีขาย) ทุกครั้งเม่ือได้รับช�าระค่าบริการเว้นแต่จะมีการ

ออกใบก�ากับภาษีขายหรือได้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 

 2.  ระดับของปัญหาในเรื่อง การรับรู ้รายจ่าย  

จะมปัีญหามากทีส่ดุในเรือ่งการตรวจสอบใบก�ากบัภาษีซือ้

อยูเ่สมอ และจะส่งใบก�ากบัภาษซ้ืีอทีม่ข้ีอความไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถูกต้องไปให้ผู้ออกใบก�ากับภาษีออกใบก�ากับภาษี 

ให้ใหม่ให้ถูกต้องก่อนจะบันทึกภาษีซื้อเพื่อขอคืนภาษี 

อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.23 

 3.  ระดับของปัญหาในเรื่อง ความเข้าใจในตัวผู้

ปฏบิตังิาน จะมปัีญหามากทีส่ดุในเรือ่งการถกูประเมนิภาษี

เพิม่เตมิเนือ่งจากความเข้าใจผดิในการค�านวณภาษ ีค่าเฉลีย่ 

3.49 

 4.  ระดับของปัญหาในเรื่อง กระบวนการในการ

ช�าระภาษี จะมีปัญหามากที่สุดในเรื่องระยะเวลาในการยื่น

แบบเสียภาษีในแต่ละประเภท ค่าเฉลี่ย 3.86 

 5.  ระดับของปัญหาในเรื่อง ความรู้สึกเป็นธรรม 

ในการเสียภาษี จะมีปัญหามากที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะ

เสียภาษีด้วยความเต็มใจ ค่าเฉลี่ย 3.91 

	 ส่วนที่	 3	การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหา 

ในทางปฏิบัติเก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพ่ิม 

และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในด้านการรับรู้รายได้ การรับรู้

รายจ่าย ความเข้าใจในตัวผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการในการ

ช�าระภาษี และความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี

 การวิเคราะห์เปรยีบเทยีบระดบัปัญหาในทางปฏิบติั

เกีย่วกบัภาษเีงนิได้นติบิคุคล ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษเีงนิได้

หัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละด้านสรุปผลได้ดังนี้

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัญหา

ในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้

 1.  ด้านการรับรู้รายได้ ในภาพรวม เพศชายและ 

เพศหญิงมีการรับรู ้รายได้ที่แตกต่างกัน โดยเพศชาย 

เป็นเพศที่มีปัญหาในด้านการรับรู ้เรื่องรายได้มากกว่า 

เพศหญิง 

  1.2  ด้านการรับรู้รายจ่าย ในภาพรวม เพศชาย

และเพศหญิงมีการรับรู้รายจ่ายที่ไม่แตกต่างกัน

  1.3  ด้านความเข้าใจในตวัผูป้ฏบิตังิาน ในภาพรวม  

เพศชายและเพศหญิงมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกัน
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  1.4 ด้านกระบวนการในการช�าระภาษี ในภาพรวม 

เพศชายและเพศหญิงมีความเข้าใจแตกต่างกัน โดยเพศชาย

จะมีปัญหามากกว่าเพศหญิง

  1.5 ด้านความรู ้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี  

ในภาพรวม เพศชายและเพศหญิงมีความรู้สึกแตกต่างกัน 

กับความเป็นธรรมในการช�าระภาษี โดยเพศชายจะม ี

ความรู้สึกไม่ดีต่อการเสียภาษีมากกว่าเพศหญิง

 2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ 

ปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้

  2.1 ด้านการรับรูร้ายได้ ในภาพรวม อายใุนแต่ละ

ช่วงมีการรับรู้รายได้ที่ไม่แตกต่างกัน

  2.2 ด้านการรับรู ้รายจ่าย ในภาพรวม อาย ุ

ในแต่ละช่วงมีการรับรู้รายจ่ายที่ไม่แตกต่างกัน 

  2.3 ด้านความเข้าใจในตัวผูป้ฏบิตังิาน ในภาพรวม  

อายุในแต่ละช่วงมีการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน โดยอายุ 

ช่วง 51 ปีขึ้นไปมักมีปัญหามากที่สุด 

  2.4 ด้านกระบวนการในการช�าระภาษี อายุใน

แต่ละช่วงมีการรับรู้รายได้ที่ไม่แตกต่างกัน 

  2.5 ด้านความรู ้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี  

ในภาพรวม อายใุนแต่ละช่วงมกีารรบัรูร้ายได้ทีแ่ตกต่างกนั 

โดยอายุช่วง 51 ปีขึ้นไป 

 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ 

การศึกษากับปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้

  3.1 ด้านการรับรู้รายได้ ในภาพรวม ระดับ 

การศึกษามีความแตกต่างกันในการรับรู้รายได้ 

  3.2 ด้านการรับรู้รายจ่าย ในภาพรวม ระดับ 

การศึกษามีความแตกต่างกันในการรับรู้รายจ่าย 

  3.3 ด้านความเข้าใจในตัวผู ้ปฏิบัติงาน ใน 

ภาพรวม ระดับการศึกษาแตกต่างกันในตัวผู้ปฏิบัติงาน

  3.4 ด้านกระบวนการในการช�าระภาษี ระดับ

การศึกษามีความแตกต่างกันในเรื่องของการช�าระภาษี

  3.5 ด้านความรู ้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี  

ในภาพรวม ระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันในเร่ือง

ความรู้สึกเป็นธรรมในการช�าระภาษี 

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามกับปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้

  4.1 ด้านการรับรู้รายได้ ในภาพรวม สถานะ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันในการรับรู้รายได้ 

  4.2  ด้านการรับรู้รายจ่าย ในภาพรวม สถานะ

ของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันในการรับรู้รายจ่าย 

  4.3  ด ้านความเข้าใจในตัวผู ้ปฏิบัติงาน ใน 

ภาพรวม สถานะของผู ้ตอบแบบสอบถามมีป ัญหา 

ใกล้เคียงกัน

  4.4  ด้านกระบวนการในการช�าระภาษี สถานะ

ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน

  4.5 ด้านความรู ้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี  

ในภาพรวม สถานะของผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ 

แตกต่างกัน 

 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ 

ของกิจการกับปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

  5.1 ด้านการรับรู้รายได้ ในภาพรวม ลักษณะ

ของกิจการไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัดหรือบริษัทจ�ากัด 

มีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้รายได้

  5.2 ด้านการรับรู้รายจ่าย ในภาพรวม ลักษณะ

ของกิจการของห้างหุ้นส่วนจ�ากัดและบริษัทจ�ากัด จะม ี

ความแตกต่างกันในการรับรู้รายจ่าย 

  5.3 ด้านความเข้าใจในตวัผูป้ฏบิตังิาน ในภาพรวม  

ลักษณะของกิจการมีปัญหาใกล้เคียงกัน

   5.4 ด้านกระบวนการในการช�าระภาษ ีลกัษณะ

ของกิจการมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างที่เกิด 

ก็มีลักษณะคล้ายกับในเรื่องของการรับรู้รายจ่ายเช่นกัน

  5.5 ด้านความรู ้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี  

ในภาพรวม ลักษณะของกิจการมีความแตกต่างกัน ซึ่ง 

ความแตกต่างที่เกิดก็มีลักษณะคล้ายกับในเรื่องของการ 

รับรู้รายจ่ายเช่นกัน

 6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา 

ในการด�าเนินกิจการกับปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้

  6.1  ด้านการรับรู้รายได้ ในภาพรวม ระหว่าง

ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการท�าให้มีความแตกต่างกัน 

ในการรับรู้รายได้

  6.2  ด้านการรับรู้รายจ่าย ในภาพรวม ระหว่าง

ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการมีความแตกต ่างกัน 

ในการรับรู้รายจ่าย 

  6.3  ด ้านความเข้าใจในตัวผู ้ปฏิบัติงาน ใน 
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ภาพรวม ระหว่างระยะเวลาในการด�าเนินกิจการมีปัญหา

ใกล้เคียงกัน

  6.4  ด้านกระบวนการในการช�าระภาษ ีระหว่าง

ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ

มีความแตกต่างกัน 

  6.5  ด้านความรู ้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี  

ในภาพรวม ระหว่างระยะเวลาในการด�าเนินกิจการไม่มี

ความแตกต่างกัน 

 7.  การวิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์ระหว ่ างทุน 

จดทะเบียนกับปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้

  7.1 ด ้านการรับรู ้รายได ้  ในภาพรวม ทุน 

จดทะเบียนมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้รายได้ 

  7.2 ด้านการรับรู ้รายจ่าย ในภาพรวม ทุน 

จดทะเบียนมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้รายจ่าย 

  7.3 ด้านความเข้าใจในตัวผูป้ฏบิตังิาน ในภาพรวม  

ทุนจดทะเบียนมีปัญหาใกล้เคียงกัน

  7.4 ด้านกระบวนการในการช�าระภาษี ทุน 

จดทะเบียนมีความแตกต่างกัน 

  7.5 ด้านความรู้สึกเป็นธรรมในการเสียภาษี  

ในภาพรวม ทุนจดทะเบียนไม่แตกต่างกัน

 สรุปผลความแตกต่างเกีย่วกบัปัญหาด้านภาษเีงนิได้

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลท�าให้เกิดปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ 

 1.  เพศ เพศชายและเพศหญงิมคีวามคิดทีแ่ตกต่างกนั 

โดยเพศชายจะเป ็นเพศท่ีมีป ัญหามากกว ่าเพศหญิง  

นั่นอาจเกิดจากเพศหญิงมีแนวโน้ม และความต้องการ 

ที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย  

ไม่ได้มคีวามต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารเพยีงอย่างเดยีว

เท่าน้ัน แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง ความสัมพันธ์อันดี 

ให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากน้ี 

เพศหญิงและเพศชายมี ความแตกต่างกันอย่างมาก 

ในเรือ่งความคดิ ค่านยิม และทศันคต ิทัง้นีเ้พราะวฒันธรรม

และ สังคมจะก�าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศ

ไว้ต่างกัน

 2.  อายุ ความแตกต่างในเรื่องของอายุ ไม่ได้มี

ส่วนท�าให้เกิดความแตกต่างในด้านภาษี น่ันเป็นเพราะ 

ในการหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีอากร 

ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะมีอายุอยู่ในช่วงใดก็สามารถ

หาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

 3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลท�าให้

ปัญหาทีเ่กดิทางด้านภาษต่ีางกนั โดยคนทีม่รีะดบัการศกึษา 

ที่สูงกว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาทางด้านภาษี หรือหาข้อมูล

เพือ่จะตอบปัญหาภาษไีด้ดกีว่าผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาทีต่�า่กว่า

 4. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม เนื่องจาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการ 

จะมีความรู ้และความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของการ

ประกอบกจิการของธุรกจิแต่ไม่มคีวามรูใ้นด้านการท�าบญัชี 

ภาษีหรือความรู้เก่ียวกับประมวลรัษฎากร แต่ผู้ท�าบัญชี

และส�านกังานบญัชเีป็นผูท้ีท่�าบญัชีตามเอกสารของกจิการ 

แต่อาจไม่เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนั้น  

ความคิดของผู ้ เป ็นเจ ้าของ กับผู ้ที่ท�าบัญชีจึงมีความ 

แตกต่างกันในปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านภาษี

 5. ลักษณะของกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการ

มักคิดว่าการที่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดและบริษัทจ�ากัดเริ่มต้น

ด้วยจ�านวนของผู้ก่อต้ังที่ต่างกัน จึงคิดว่าในการประกอบ

ธุรกิจต้องแตกต่างกัน ซึ่งตามข้อเท็จจริงห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

และบริษัทจ�ากัด มีการปฏิบัติทางภาษีในด้านต่าง ๆ ที ่

ไม่แตกต่างกัน จะแตกต่างกันก็เพียงแต่ ถ้าห้างหุ้นส่วน

จ�ากัดหรือบริษัทจ�ากัดใดเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือเรียกว่า  

SMEs จะได้รับยกเว้นก�าไรสุทธิ 150,000 บาทและม ี

อัตราภาษีเป็นช่วงแต่ต้องมีเง่ือนไขว่า ต้องเป็นธุรกิจที่มี 

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน  

30 ล้านบาท แต่ธุรกิจใดไม่เข้าตามเงื่อนไขก็ต้องเสียภาษีใน 

อัตราเดียวจากก�าไรสุทธิทั้งจ�านวน

 6. ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ เนื่องจากธุรกิจ

ที่มีการประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลาที่นานกว่าย่อม 

จะประสบปัญหาทางด้านภาษีมากกว่าธุรกิจที่มีระยะเวลา

ในการด�าเนินกิจการน้อยกว่า 

 7. ทุนจดทะเบียน อาจเกิดจากผู้ประกอบการ 

คิดว่าธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่าต้องจัดท�าเอกสาร 

ทางบญัชหีรอืมีข้อปฏบิติัทีม่ากกว่าธรุกิจทีม่ทีนุจดทะเบยีน 

ทีน้่อยกว่า แต่ตามข้อเทจ็จรงิแล้ว ทนุจดทะเบยีนทีแ่ตกต่างกนั 

ไม่มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของการปฏิบตัทิางภาษแีต่อย่างใด
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อภิปรายผล	
 1.  จะเหน็ได้ว่าในเรือ่งเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศชายจะเป็นเพศท่ีมปัีญหามากกว่าเพศหญิงในการปฏบิติั

ทางภาษีด้านต่างๆ นั่นเป็นเพราะความแตกต่างทางเพศ 

ท�าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกัน คือ 

เพศหญิงมีแนวโน้ม และความต้องการท่ีจะส่งและรับ

ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย ไม่ได้มีความ

ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

แต่มีความต้องการที่จะสร้าง ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น

จากการรับและส่งข่าวสารน้ันด้วย นอกจากน้ีเพศหญิง

และเพศชายมี ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด  

ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและ สังคม 

จะก�าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน

 2.  จะเหน็ได้ว่าในเรือ่งอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

จะไม ่ค ่อยมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติทางภาษี 

ด้านต่าง ๆ  เพราะถ้าในการปฏบิตังิานผูท้ีป่ฏบิตังิานมคีวามรู ้

ความเข้าใจในเรื่องประมวลรัษฎากรเป็นอย่างดีและปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง ก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดในทางภาษีไม่ว่า 

ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะมีช่วงอายุเท่าใด

 3.  จะเห็นได้ว่าในเรื่องของระดับการศึกษา จะมี 

ความแตกต่างกันในการปฏิบัติทางภาษีด้านต่าง ๆ นั่น 

เพราะผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัสูงจะมปีระสบการณ์

ในเรือ่งของการท�างาน ประกอบกบัการได้รบัความรูเ้พิม่เตมิ 

จากการศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ท�าให้ความคิด

ในด้านต่าง ๆ  รวมถงึในเรือ่งของภาษต่ีางจากผูท้ีม่รีะดบัการ

ศึกษาที่อยู่ในระดับต�า่ลงมา

 4.  จะเห็นได้ว ่าในเรื่องของสถานะของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จะมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติทางภาษี

ด้านต่าง ๆ  นัน่เพราะเจ้าของกจิการและผูจ้ดัการเป็นผูป้ฏบิตัิ

งานเกีย่วกบัธรุกจิ ซึง่จะมคีวามถนดัในเรือ่งของการปฏบิติั

งานหน้างาน อาทิเช่น การหาลูกค้า การก�าหนดข้อตกลง 

ในการท�าธรุกจิต่างๆกบัลกูค้า แต่อาจไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภาษี ส�าหรับผู้ท�าบัญชีและส�านักงานบัญชีเป็น 

ผูจ้ดัท�าบญัช ีซ่ึงจดัท�าบญัชตีามเอกสาร มมุมองในด้านภาษี

จึงแตกต่างกัน

 5.  จะเห็นได้ว่าในเร่ืองของลกัษณะของกจิการ จะมี 

ความแตกต่างกันในการปฏิบัติทางภาษีด้านต่าง ๆ อาจ 

เป็นเพราะผูป้ระกอบการคิดว่าห้างหุน้ส่วนจ�ากดั และบรษิทั

จ�ากัด มีความแตกต่างกันในเรื่องของจ�านวนผู้เริ่มก่อต้ัง  

ขอบเขตความรับผิดในภาระหนี้สินต่าง ๆ  จึงท�าให้เข้าใจว่า

ในเรื่องภาษีก็น่าจะมีความแตกต่างกัน

 6.  จะเห็นได้ว่าในเรือ่งของระยะเวลาในการด�าเนนิ 

กจิการ จะมคีวามแตกต่างกนัในการปฏบิตัทิางภาษด้ีานต่าง ๆ   

นั่นเพราะธุรกิจที่มีการด�าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลานาน

ก็จะประสบปัญหาต่าง ๆ รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ แต่ส�าหรับธุรกิจที่มีระยะ

เวลาในการด�าเนินการกิจการไม่มากนักก็จะประสบปัญหา

การด�าเนินการธุรกิจน้อยกว่าธุรกิจที่มีระยะเวลาในการ

ด�าเนินงาน 

 7.  จะเห็นได้ว่าในเรื่องของทุนจดทะเบียน จะมี

ความแตกต่างกันในการปฏิบัติทางภาษีด้านต่าง ๆ จริง ๆ 

แล้ว กิจการที่มีทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกัน ในทางปฏิบัติ 

ในด้านภาษีด้านต่าง ๆ มีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน 

แต่ปัจจุบันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอัตราภาษีเงิน 

ได้นิติบุคคลซ่ึงธุรกิจที่ เรียกว่า SME จะมีการยกเว้น 

ก�าไรสุทธิช่วงแรกคือ 150,000 บาท และอัตราภาษีก็จะ 

แบ่งเป็นช่วงตามก�าไรสุทธิ แต่ส�าหรับกิจการที่ไม่ได้อยู ่

ในกลุ่มของ SME จะมีอัตราภาษีเดียวและไม่ได้รับยกเว้น

ก�าไรสุทธิในช่วงแรกเท่านั้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	
 การวิจัยครั้งน้ีท�าขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงิน 

ได้หกั ณ ทีจ่่ายในด้านการรบัรูร้ายได้ การรบัรูร้ายจ่าย ความเข้าใจ 

ในตัวผู ้ปฏิบัติงาน กระบวนการในการช�าระภาษี และ 

ความรูส้กึเป็นธรรมในการเสยีภาษขีองธรุกจิการให้บรกิาร

รับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง แต่เนื่องจาก

เวลาอันจ�ากัดจึงอาจท�าการวิจัยยังไม่ครบในบางประเด็นที ่

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะ

อย่าง สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนิพนธ์ฉบับน้ี  

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจน�าข้อมูลไปใช้ในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
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