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อาจารย ์ดร.อรรถพงศ ์พีระเช้ือ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ ค  าแนะน า 
ค  าปรึกษา ตลอดจนการตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง จนการคน้ควา้
แบบอิสระน้ีส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ภูริทตั อินยา ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
และดร.จุรี วิชิตธนบดี กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ผูซ่ึ้งให้ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี และขอกราบขอบพระคุณอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร คณาจารยใ์นภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ และอาจารยว์ิทยากรพิเศษทุกท่าน ท่ีไดป้ระ
สิทธิประสาทวชิาความรู้ และประสบการณ์ท่ีดีตลอดหลกัสูตร 

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้ให้ความกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งท่ีใช้ในการคน้ควา้แบบอิสระน้ี ขอขอบพระคุณ
เพื่อนๆ พี่ๆ และท่านอ่ืนๆ ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ จนท าให้การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
และขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวท่ีได้ให้ก าลังใจ ส่งเสริม และ
สนบัสนุนการศึกษาดว้ยดีตลอดมา 

สุดท้ายน้ี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การค้นควา้แบบอิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูท้  า
บญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถจดัท าขอ้มูลทางบญัชีและน าส่งภาษีอากร
ให้มีความถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารหรือผูใ้ช้งบการเงินต่อไป หาการศึกษาคร้ังน้ีมีส่ิงใด
ขาดตกบกพร่องหรือผดิพลาดประการใด ผูศึ้กษาขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ เก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร  โดยการเก็บ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จากผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 109  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 72.19 ของประชากรทั้งหมด และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยศึกษาตามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย ดา้นการ
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดา้นหลกัเกณฑ์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย ด้านหลักเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม และด้าน
หลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์โดยตรงในการปฏิบติังาน
ดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์อ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูท้  าบญัชีในต าแหน่งพนกังานบญัชีของ
กิจการ  
 ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร มีความรู้ความเขา้ใจมีความรู้ในระดบัมาก 
ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย ดา้น
หลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ และดา้นหลกัเกณฑภ์าษี



 

จ 

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบั และมีความรู้ความเขา้ใจมีความรู้ในระดบัปานกลาง  ด้านหลกัเกณฑ์ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบอีกว่า ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่
ส่วนใหญ่พบปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรของธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ประเด็นปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีสรรพากรไม่สามารถให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีได ้การใชดุ้ลพินิจในการตอบค าถามของเจา้หนา้ท่ี
สรรพากรแตกต่างกนั และมีความยุง่ยากในการรับรู้ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
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ABSTRACT 

 
 This independent study aimed at analyzing knowledge and understanding of accountants of 
real estate businesses in Chiang Mai province towards accounting and taxation principles. 
Questionnaires were collected through post from 109 people, which was 72.19 percent of all the 
accountants of real estate businesses in Chiang Mai province. The obtained data were then evaluated 
and analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, and mean. The principles 
of accounting and taxation were divided into seven aspects: accounting principles for revenue 
recognition, accounting principles for the recognition of expenses, tax return filing according to the 
Revenue Code, principles in corporate income taxation, principles in withholding corporate income 
tax taxation, principles in specific business tax and value added taxation, and principles in other 
relevant taxation. 
 The study results revealed that most of the accountants of real estate businesses in Chiang 
Mai were female, aged under 30 years old, graduated with bachelor’s degrees, and had direct 
experience on real estate accounting for less than 5 years. 
 Most of the accountants of real estate businesses in Chiang Mai province had knowledge 
and understanding at a high level. Knowledge and understanding regarding tax return filing 
according to the Revenue Code was at the highest level. Their knowledge and understanding 
pertaining to principles in withholding corporate income tax taxation, accounting principles for the 
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recognition of expenses, principles in corporate income taxation, accounting principles for revenue 
recognition, and principles in other relevant taxation were at a high level. Finally, knowledge and 
understanding concerning the principles in specific business tax and value added taxation was at a 
moderate level. 
 Furthermore, the study revealed that most of the accountants of real estate businesses in 
Chiang Mai faced problems with accounting and taxation principles at a high level. The average top 
three issues were as follows. First, the revenue department officer could not guide them about clear 
solutions for each problem. Second, double standards or several judged principles from the revenue 
department officer may make each accountant confusing. Finally, a great number of accountants felt 
worried about the decision of revenue and cost recognition for real estate businesses. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 การประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่วา่จะด าเนินธุรกิจประเภทใดก็ตาม ปัจจยัส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในท่ีสามารถ
ควบคุมไดแ้ลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดซ่ึ้งอาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัเกณฑ์ทางดา้นกฎหมาย ซ่ึงมีทั้งหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีตอ้ง
จดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจาก
ภาษีอากรเป็นภาระหรือค่าใชจ่้ายของกิจการท่ีจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจและช าระให้ถูกตอ้งครบถว้น
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรแต่ละประเภทก าหนด หากมิไดด้ าเนินการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดอาจตอ้งเสียเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม โดยไม่จ  าเป็นอีกดว้ย  
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความซบัซ้อนยุง่ยากจึงมกัจะมีปัญหาในการบนัทึก
บญัชีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรับรู้รายไดแ้ละรายจ่ายของกิจการ (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2556:211) อีก
ทั้งยงัมีปัญหาในการจดัเก็บภาษี เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์หน้าท่ีต้องเสียภาษีอากรให้แก่
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีหลายหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็นกรมสรรพากร ท่ีมีอ านาจจดัเก็บภาษีอากร
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร อนัประกอบดว้ย ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรมท่ีดิน ท่ีมีอ านาจจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้ง
เก่ียวขอ้งกบัภาษีท่ีจดัเก็บโดยหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน อนัประกอบดว้ย ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษีป้าย อยา่งไรก็ตามกิจการยงัคงตอ้งค านึงถึงการรับรู้รายไดร้ายจ่าย
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและเสียภาษีใหถู้กตอ้งตามกฎหมายภาษีอากร 
 ปัจจุบัน ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์มีการแข่ งขันกันมาก  หากพิ จารณาแนวโน้ม ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นมีการขยายตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยส านกังานภาคเหนือ ระบุวา่ในปี 2555-2556 มีการขยายตวัสูงสุดในรอบ 22 ปี โดยดู
จากตวัเลขการขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงปี 2555 สูงถึง 1.2 ลา้นตารางเมตร 
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สูงจากปี 2554 ท่ีมีการขออนุญาตก่อสร้างประมาณ 4 แสนตารางเมตร ยอดขายอสังหาริมทรัพยใ์นปี 
2554 ปรับข้ึนจาก 3,400 ลา้นบาท เป็น 5,000 ลา้นบาทในปี 2555 และปี 2556 ยอดขายเพิ่มเป็น 7,200 
ลา้นบาท ถือว่าตวัเลขยอดขายในปี 2554-2555 กา้วกระโดดเป็น 48% ปี 2555-2556 โตข้ึน 43% และ
หากรวม 2 ปีแลว้ยอดขายโตข้ึนเกือบเท่าตวั (Oknation, 2557:ออนไลน์)  
 ทั้งน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยค์วรจะมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบญัชีและภาระภาษีอากรท่ีมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เพื่อไม่ให้เสียภาษีผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนอนัอาจจะถูกเจา้พนกังานประเมิน
ใช้อ านาจประเมินเสียเบ้ียปรับหรือเงินเพิ่ม ซ่ึงท าให้ต้นทุนการด าเนินธุรกิจสูงข้ึนอย่างคาดไม่ถึง 
อาจจะมีผลท าให้ธุรกิจประสบผลขาดทุนได้ เรียกได้ว่าหากจะประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยค์วร
ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้ชดัเจนก่อนจะประกอบธุรกิจ หากไม่ไดศึ้กษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ก็ไม่ต่าง
อะไรกบัยิง่สูงยิง่หนาว (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2556:896) 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อให้ผูท้  าบญัชีมีความรู้
ความเขา้ใจและน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริม  สนบัสนุน
และเผยแพร่ขอ้มูลส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงและพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
ของนกับญัชีเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่
เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1   ท าให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวดั
เชียงใหมเ่ก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 
 1.3.2   สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรับการปรับระดบัความรู้ความเขา้ใจของ
ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร และ
กระตุน้ใหผู้ท้  าบญัชีมีการติดตาม พฒันาและปรับปรุง ความรู้ความเขา้ใจใหม้ากยิง่ข้ึน 
 1.3.3   สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งของภาครัฐ และเอกชนในการจดัอบรมหรือให้ความรู้แก่นกับญัชี รวมถึงการใชป้ระโยชน์ในดา้น
อ่ืนๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูล 
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1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หมายถึง ความสามารถในการจ าและเขา้ใจรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
ทางบญัชีและภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องผูท้  าบญัชีท่ีไดส้ะสมไว ้ และถ่ายทอด
ต่อๆ กนัมา ตลอดจนสามารถท่ีจะส่ือความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความ
คิดเห็นได ้
 ผู้ท ำบัญชี  หมายถึง  บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.  2543 
ในฐานะเป็นพนกังานบญัชีของกิจการ หรือผูรั้บจา้งท าบญัชีอิสระ หรือผูท่ี้ปฏิบติังานกบัส านกังานท่ี
ใหบ้ริการดา้นการบญัชีของกิจการ 
 หลักเกณฑ์ทำงบัญชี หมายถึง หลกัการ วิธีการ และเง่ือนไขในการบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) 
 หลักเกณฑ์ทำงภำษีอำกร  หมายถึง หลักการ วิธีการ และเง่ือนไขในการเสียภาษีตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมทั้งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกัถูก ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ 
 อสังหำริมทรัพย์ หมายถึง ท่ีดินกบัทรัพยอ์นัติดอยูก่บัดิน หรือ ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน
นั้น รวมทั้งสิทธิทั้งหลาย อนัเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินดว้ย 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ หมายถึง ธุรกิจท่ีขายท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนังสือ 
บทความ บทวจิยั ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และจากแหล่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.1.1    แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ (วนัเพญ็ สายชล, 2549) 

   ความรู้ หมายถึง ความจ าเก่ียวกบัส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน ไม่วา่จะเป็นความจ าเก่ียวกบั
ลกัษณะทัว่ไป วธีิการ กระบวนการ ล าดบัการ โครงสร้าง 
   ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้โดยไม่
เป็นตอ้งน าไปสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
   1. แปลความ สามารถส่ือความเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ โดยวิธีส่ือความหมายอ่ืน เขา้ใจ
ความหมายของความรู้ท่ีปรากฏในการส่ือความหมายแบบต่างๆ 
   2. การตีความ สามารถอธิบายหรือสรุปความเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นได ้
   3. การขยายความ สามารถพิจารณาถึงส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองท่ีเรียนรู้ทั้งใดดา้น
โอกาสท่ีจะน าไปใช ้ผลท่ีเกิดข้ึน แนวโนม้ในโอกาสต่อไป  
   ความรู้ความเข้าใจ เป็นเร่ืองของข้อเท็จจริงท่ีบุคคลเก็บสะสมไวจ้ากการศึกษา 
คน้ควา้ สังเกต ประสบการณ์และความเป็นเหตุเป็นผล โดยสามารถน าขอ้เท็จจริงนั้นมาแปลความ 
ตีความ และขยายความไดโ้ดยขอ้เทจ็จริงนั้นไม่ขาดหายไป (นนัทยา บวัขม, 2548) 
  การจะวดัความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในการปฏิบติัจะตอ้งสร้างเคร่ืองมือประกอบการ
วดั ซ่ึงเคร่ืองมือในการวดัความรู้มีหลายชนิด ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือวดัความรู้ท่ีนิยมกนัมากคือ 
แบบทดสอบ แบบทดสอบถือวา่เป็นส่ิงเร้าท่ีน าไปเร้าผูถู้กทดสอบให้แสดงอาการตอบสนองออกมา
ดว้ยพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด การเขียน การท าท่าทาง ฯลฯ เพื่อให้สามารถสังเกตเห็น หรือ
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สามารถนับจ านวนปริมาณได้ เพื่อน าไปแทนล าดบั หรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้น (บูรณ์สิริ อ่วม
ปราณี, 2546) 

 แบบทดสอบ (Test) เป็นเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมด้านความรู้ความจ า ซ่ึงถือว่าเป็น
สติปัญญาของมนุษย ์ว่ามีความรู้หรือไม่ เพียงใดท่ีซ่อนแฝงอยู่ในตวับุคคล ทั้ งในด้านพฤติกรรม
ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้และอ่ืนๆ การสร้างแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
แบบอตันยั และแบบปรนยั (รววีรรณ ชินะตระกลู, 2542) 
   1. แบบอตันยั เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบตอ้งเขียนตอบ และเป็นการยากท่ีจะควบคุม
การตอบของผูส้อบได ้
   2. แบบปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีมีรูปแบบ (Structure) มากท่ีสุด สามารถใชว้ดัผลได ้
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แบบถูกผิด (True-False) แบบจับคู่  (Matching) และแบบเลือกตอบ 
(Multiple-choice) แบบทดสอบแบบถูกผิดนั้น ค าถามจะถามถึงความจริง หลกัการ กฎต่าง ๆ และการ
ตีความ เช่น ใหเ้ขียนเคร่ืองหมายลงในหนา้ขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูก (/) หรือผดิ (X) เป็นตน้ 

 2.1.2    การบัญชีอสังหาริมทรัพย์ 

  2.1.2.1 มาตรฐานการบัญชี 
  การท าธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆ ระบบบญัชีหรือการจดัท าบญัชีถือเป็นหัวใจ
หลกัของการด าเนินงาน ความหมายของค าว่า ระบบบญัชีก็คือ แบบแผนของการปฏิบติังานทางการ
บญัชี เร่ิมตั้งแต่การจดัเก็บขอ้มูลทางการเงิน การจดบนัทึกบญัชี การจ าแนกประเภทบญัชี การก าหนด
แบบพิมพเ์อกสารและสมุดบญัชี ดงันั้นเพื่อให้การจดัท าระบบบญัชีเหล่าน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
จึงตอ้งมีมาตรฐานการบญัชีเกิดข้ึน 
  มาตรฐานการบญัชี (Accounting standard) หมายถึง กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีท่ีไดท้  าการศึกษาและพฒันาภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ตามหลกักฎหมายของแต่ละ
ประเทศอยา่งเหมาะสมและมีเหตุผล จนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป แลว้น ามาเป็นหลกัในการปฏิบติังาน
ทางบญัชีใหเ้ป็นไปในแนวทางทางเดียวกนั 
  ระบบการจดัท าบญัชีท่ีถือเป็นหลกัปฏิบติัโดยทัว่ไป ยืดถือตามมาตรฐานการบญัชี
เช่นเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นหน่วยงาน องคก์รธุรกิจ ร้านคา้ หรือแมแ้ต่บญัชีครัวเรือน หลกัในการปฏิบติั
ไดแ้ก่ 
  1) การรวบรวม ได้แก่ การรวบรวมหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องทางการเงิน เช่น 
เอกสารการรับจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ไปส่งสินคา้ หรือบญัชีเก่ียวกบัการเงิน 
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  2) การจดบนัทึก ไดแ้ก่การน าหลกัฐานทางการเงินมาจดบนัทึกในสมุด หรือบนัทึก
ลงในเอกสารอ่ืนๆ เช่น การลงทะเบียนซ้ือสินคา้ หรือลงทะเบียนขายสินคา้ โดยตรวจสอบรายการจาก
ใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงิน 
  3) การจ าแนก ไดแ้ก่การจ าแนกประเภทหรือแยกบญัชีให้เป็นหมวดหมู่ เช่น บญัชี
รายรับรายจ่าย บญัชีหรือทะเบียนสินคา้ บญัชีเงินสด 
  4) สรุปผล หมายถึงเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีจะมีการสรุปรวมขอ้มูล ปรับปรุง
รายการเพื่อจดัท างบการเงิน เช่น สรุปยอดทุกส้ินเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 
  5) การจดัท างบการเงิน ไดแ้ก่การน ารายละเอียดจากการสรุปผลมาจดัท างบการเงิน 
เพื่อให้รู้สถานะขององค์กร เช่น มีรายรับรายจ่าย มีค่าใช้จ่าย หรือมีก าไรขาดทุนอย่างไรใน 1 รอบ
บญัชี 
  การจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี มีหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัคือตอ้งมีความสม ่าเสมอ
ตอ้งลงบญัชีให้เป็นปัจจุบนัสามารถตรวจสอบยอดหรือตรวจสอบรายการได ้ เพื่อให้ผูท่ี้ใช้งบการเงิน
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป (im2market, 2558 : 
ออนไลน์) 

  2.1.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ก่อนปี 2554 ประเทศไทยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ชุดเดียวกัน ตั้ งแต่ 
2554 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย จะมี 2 ชุด คือ 
  1) TFRS for PAEs 
  2) TFRS for NPAEs 
  ในการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร จะเก่ียวขอ้งกบับทท่ี 19 เร่ืองการรับรู้รายไดจ้าก
การขายอสังหาริมทรัพย์ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ หรือท่ีเรียกกนัวา่ NPAEs 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (สภา
วชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554 : ออนไลน์) 
  บทท่ี 19 การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ธุรกิจซ้ือขายท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ห้องชุด 
คอนโดมิเนียมเป็นอาชีพ หรือธุรกิจท่ีมีท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นสินคา้ แต่จะแตกต่าง
จากการขายสินค้าในลักษณะอ่ืน  คือ ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์มีลักษณะเฉพาะท่ี โครงการ
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อสังหาริมทรัพยจ์ะใชร้ะยะเวลานานหลายรอบระยะเวลาบญัชี มีการสะสมของตน้ทุนในการพฒันา
โครงการ การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึ์งเป็นสาระส าคญั 
 ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  1. การขายท่ีดิน 
  2. การขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
  3. การขายอาคารชุด 
 รายไดข้องธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะมีอยู ่2 ประเภท คือ 
  1. รายไดจ้ากการขาย 
  2. รายไดอ่ื้น 
 รายได้จากการขาย เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการประกอบกิจการโดยตรงซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัของ
กิจการท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อการประกอบธุรกิจ ดงันั้นกิจการขายอสังหาริมทรัพยไ์ม่วา่ จะเป็นท่ีดินเปล่า 
หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ก็จะมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ การบนัทึกบญัชีและการรับรู้ก าไรจาก
การขายตามมาตรฐานการบญัชีและมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินจะตอ้งแยกรายไดข้องบริษทัออก
ให้ชัดเจน โดยปกติการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าท่ีเขา้มาซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ะแบ่งการเรียกเก็บเงิน
ออกเป็น 4 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 
  1. วางเงินจอง (เงินมดัจ า) 
  2. ช าระเงินค่าท าสัญญาจะซ้ือจะขาย 
  3. ผอ่นช าระค่างวดเงินดาวน์ 
  4. ช าระส่วนท่ีเหลือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
 เม่ือกิจการได้รับเงินจากลูกค้าในแต่ละขั้นตอน กิจการจะต้องน ามาถือเป็นรายได้ในการ
ค านวณก าไรสุทธิท่ีจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 
  1. รายไดจ้าการขายตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
   1.1 รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดิน 
   1.2 รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 
   1.3 รายไดจ้ากการขายท่ีดินเปล่า 
  2. รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
  3. รายไดจ้ากการจดัการสนามกอลฟ์ 
  4. รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 
 รายได้อืน่ เป็นรายไดท่ี้เกิดจากผลพลอยไดจ้ากการประกอบธุรกิจ ท่ีไม่ใช่การประกอบกิจการ
โดยตรง ซ่ึงรายไดส่้วนน้ีจะมีจ านวนเงินไม่มากนกั เน่ืองจากไม่ใช่เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
เช่น 
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  1. รายไดค้่าดอกเบ้ีย 
  2. รายไดเ้งินปันผล 
  3. รายไดจ้ากเบ้ียปรับหรือดอกเบ้ียจากการช าระเงินหรือส่งสินคา้ล่าชา้ 
  4. ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
  5. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
  6. รายไดจ้ากการเปล่ียนสัญญา 
  การรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปการรับรู้รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์มีเง่ือนไขส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  ผูซ้ื้อ 
  1. ผูซ้ื้อไม่มีสิทธ์ิเรียกคืน 
  2. ผูซ้ื้อไดช้ าระเงินวางเร่ิมแรก และเงินค่างวด มีจ านวนมากพอท่ีแสดงว่า ผูซ้ื้อจะ
ผกูพนัการช าระค่าอสังหาริมทรัพยต่์อจนครบตามสัญญา 
  เงินวางเร่ิมแรก หมายถึง จ านวนเงินเบ้ืองตน้ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีผูซ้ื้อจะตอ้ง
ช าระแก่ผูข้าย ในบางคร้ังเงินวางเร่ิมแรกอาจจะแบ่งช าระเป็นหลายงวดก็ได ้
  เงินค่างวด หมายถึง จ านวนเงินส่วนท่ีเหลือของมูลค่าตามสัญญาหลงัจากการจ่ายเงิน
วางเร่ิมแรกแลว้ ซ่ึงเงินค่างวดน้ีจะช าระเป็นคร้ังเดียว หรือผอ่นช าระหลายคร้ังก็ได ้
  ผูข้าย 
  1. ผูข้ายสามารถเก็บเงินไดต้ามสัญญา 
  2. งานพฒันา และงานก่อสร้างไดผ้า่นขั้นตอนเบ้ืองตน้แลว้ 
  3. ผูข้ายมีความสามารถทางการเงิน และสามารถปฏิบติัตามสัญญาและค าช้ีชวนต่างๆ 
ท่ีใหไ้ว ้
  4. งานก่อสร้างไดก้า้วหนา้ไปดว้ยดี 
  5. ผูข้ายไดโ้อนความเส่ียง และผลประโยชน์ท่ีมีนยัส าคญัในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 
  การขาย การขายถือวา่เกิดข้ึนแลว้เม่ือ 
  1. ผูซ้ื้อและผูข้ายไดท้  าสัญญาจะซ้ือจะขาย และ 
  2. มีการช าระราคาตามสัญญา 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(NPAEs) เร่ืองการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยไ์ดก้  าหนดรายละเอียดในการรับรู้รายไดข้อง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ว ้3 วธีิ คือ 
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  1. การรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual Method) 
  ให้รับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายได้ทั้ งจ  านวนเม่ือผูข้ายได้โอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ท่ีมีนัยส าคญัในทรัพยสิ์นให้แก่ผูซ้ื้อแล้วซ่ึงก็คือการโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยใ์หก้บัลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ืองรายได ้
  2. รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of Completion 
Method) 
  รับรู้รายได้โดยค านวณตามอตัราส่วนตน้ทุนของงานก่อสร้างท่ีได้เกิดข้ึนแล้วกับ
ตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาท่ีท าไวก้บัผูรั้บเหมา แต่กิจการสามารถรับรู้
รายไดโ้ดยให้วิศวกรหรือสถาปนิกส ารวจประเมินผลงานก่อสร้างออกมาวา่เสร็จในอตัราส่วนร้อยละ
เท่าไรของงานทั้งหมดตามสัญญาก็ได ้หรืออาจจะใชท้ั้งสองวิธีมาประกอบกนัเพื่อค านวณหาอตัรางาน
ก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จ 
  3. รับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ (Installment Method) 
  จะรับรู้รายได้ตามเงินท าสัญญาและเงินดาวน์ท่ีได้รับตามอตัราก าไรขั้นต้นของ
วิธีการผ่อนช าระ ในกรณีท่ีกิจการเลือกใช้วิธีน้ีแล้วปรากฏว่า อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จต ่ากว่า
สัดส่วนของเงินท่ีไดรั้บจากผอ่นช าระ ใหรั้บรู้รายไดไ้ม่เกินอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 
  เง่ือนไขท่ีส าคญัในการรับรู้รายได ้คือ 
  1. ตอ้งมียอดขาย 40%  
  2. ตอ้งไดรั้บเงินจากลูกคา้แต่ละรายหรือแต่ละสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 20% 
  3. งานก่อสร้าง 10% ข้ึนไป 
  ในส่วนของกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) หรือบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์มาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยไ์ด้
ก าหนดใหรั้บรู้รายไดด้ว้ยวธีิรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual Method) เพียงวธีิเดียวเท่านั้น 
  ค่าใช้จ่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แบ่งค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีทั่วไป
ออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ 
  1. ต้นทุนขายหรือต้นทุนสินค้าที่ขาย หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ หรือบริการท่ีจ่าย 
รวมราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงกิจการไดจ่้ายเพื่อให้ไดสิ้นคา้มาขาย หรือตน้ทุนการผลิตของสินคา้
ท่ีขายท่ีจ าเป็นเพื่อให้สินคา้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะขายได ้ซ่ึงส่วนประกอบท่ีส าคญัในการพิจารณา
ตน้ทุนขายสินคา้ของโครงการอสังหาริมทรัพยจ์ะประกอบไปดว้ย 
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  ก. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่ีดินแปลงท่ีขาย เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในท่ีดินเฉพาะ
ส่วนท่ีท าข้ึนเพื่อขายใหก้บัลูกคา้ซ่ึงมกัจะประกอบไปดว้ย 

- ค่าของท่ีดิน 
- ค่าถมดิน 
- ค่าใชจ่้ายต่างๆ ส าหรับส่ิงปลูกสร้าง เช่น ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงก่อสร้าง 
- ค่าปลูกตน้ไม ้ค่าปูสนามหญา้ และค่าจดัสวนหยอ่มภายในท่ีดินแปลงท่ีขาย 
- ค่าขดุหรือสร้างสระน ้า หรือสร้างสระวา่ยน ้าภายในท่ีดินแปลงท่ีขาย 
- งานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
- งานระบบระบายน ้า การบ าบดัน ้าเสียภายในตวับา้น (ไม่ใช่ส่วนรวม) 
- ค่าท าถนนและทางเทา้ เฉพาะท่ีท าลงในแปลงท่ีขาย 
- ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยและชดเชยผูอ้ยูอ่าศยัเดิม 

  ข. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนก่อนเร่ิมโครงการ ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ีกิจการจ่ายไปเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

- ค่าศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
- ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน 
- ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
- ค่าใชจ่้ายในการประเมินราคาท่ีดิน 
- ค่าวเิคราะห์โครงการ เช่น ดา้นการตลาด 
- ค่าส ารวจตรวจสอบและออกแบบแปลนแผนผงั 

  ค. รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดิน เป็นรายจ่ายท่ีกิจการไดจ่้ายไปเพื่อให้ได้ท่ีดินมาท า
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

- ค่านายหนา้ในการจดัซ้ือท่ีดิน 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเม่ือซ้ือท่ีดิน ในกรณีท่ีกิจการเป็นผู ้

จ่ายค่าใชจ่้ายน้ีแทนผูข้ายท่ีดิน 
- ค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และอากรแสตมป์ ในกรณีท่ีกิจการเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้าย

น้ีแทนผูข้ายท่ีดิน 
- ค่าใชจ่้ายในการรังวดัท่ีดินและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ค่าธรรมเนียมในการจดจ านองท่ีดิน ในกรณีท่ีกิจการกู้เงินมาเพื่อซ้ือท่ีดิน 

ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดจ านองท่ีดินกบัสถาบนัการเงิน    
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  ง. ค่าของท่ีดิน ค่าถมดินท่ีใช้ไปเพื่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ในกรณีท่ีกิจการได้
ก าหนดประโยชน์ร่วมกนักบัผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยภ์ายในโครงการโดยการน าท่ีดิน หรือค่าถมท่ีดินไป
ใชเ้พื่อการสร้างสาธารณูปโภค คือ 

- การท าถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้า 
- ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
- ระบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

  รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการก่อสร้างส่ิงดงักล่าวด้วย เฉพาะส่วนท่ีพฒันาแล้ว
พร้อมท่ีจะขายส าหรับค่าของท่ีดิน ค่าถมดิน ท่ีใชไ้ปเพื่อท า 

- สวนหยอ่ม สนามหญา้ ปลูกตน้ไม ้
- บึง หรือสระน ้า 
- สระวา่ยน ้า 
- สนามเทนนิสหรือสนามออกก าลงักายอ่ืน 
- อาคารสโมสร สปอร์ตคลบั 

  กิจการจะน าค่าของท่ีดิน ค่าถมดินดงักล่าวขา้งตน้ท่ียงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองของกิจการซ่ึงเป็นผูข้าย ไปค านวณรวมกบัตน้ทุนของท่ีดินแปลงท่ีขายไม่ได ้เวน้แต่ตอ้ง
ตกอยูใ่นภาระจ ายอมเพื่อประโยชน์แก่ท่ีดินจดัสรรตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดินหรือกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  จ. ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ในกรณีท่ีกิจการไดมี้การก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ไดถู้กก าหนดเอาไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนัส าหรับผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยใ์น
โครงการและอยู่นอกท่ีดินแปลงท่ีขาย ซ่ึงเม่ือกิจการได้ติดตั้งงานระบบดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จะตอ้งตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส่วนราชการหรือองคก์รของรัฐบาลหรือผูใ้หบ้ริการของระบบดงักล่าว 
  ฉ.ดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ในกรณีท่ีกิจการได้มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจ จะพิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1. ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีเกิดจากสัญญากู้ยืมเงินเพื่อน ามาใช้ในการจดัสรรท่ีดินหรือ
พฒันาท่ีดินเพื่อขายแต่ละโครงการเฉพาะส่วนของดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระก่อนท่ีโครงการนั้นพร้อม
ท่ีจะขาย แต่ไม่รวมถึงดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ในส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นสาธารณูปโภคท่ี
ก าหนดไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนักบัผูซ้ื้อโครงการ 
  2. ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมในส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีท่ีดินยงัตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองของกิจการเฉพาะส่วนของดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระก่อนท่ีส่ิงปลูกสร้างนั้น
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการถือเป็นตน้ทุนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น 
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  3. ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมทั้ง 1. และ 2. ท่ีถึงก าหนดช าระตั้งแต่วนัท่ีโครงการนั้นพร้อมจะ
ขายหรือพร้อมจะให้บริการ ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีถึงก าหนดช าระไดท้ั้งจ  านวน 
  ช. ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ในกรณีท่ีกิจการไดจ่้ายก่อนท่ีจะเร่ิมมีรายได ้ใหถื้อ
เป็นตน้ทุนขายของโครงการ แต่หากกิจการไดจ่้ายค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในวนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากโครงการนั้นแลว้ใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
  ซ. ตน้ทุนของอาคารชุด นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ยงัรวมไปถึง 

- ค่าก่อสร้างอาคารชุด และส่วนประกอบอ่ืนๆ 
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 
- ค่าด าเนินงานก่อสร้าง 
- ค่าติดตั้งลิฟต ์
- ระบบป้องกนัอคัคีภยั วนิาศภยั หรือภยัอ่ืน 
- ค่าติดตั้งเสาโทรทศัน์รวม และจานดาวเทียม 
- ค่าเคร่ืองป่ันไฟส่วนกลาง 

  2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการขาย 
และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการอนัเป็นส่วนรวม ทั้งน้ีไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย เช่น โฆษณา 
เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงอ านวยประโยชน์หรือสนับสนุนการขายและบริหาร ส าหรับ
คา่ใชจ่้ายส่วนใหญ่จะมีดงัน้ี 

- ค่าเงินเดือนและค่าแรงงาน 
- ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
- ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 
- ค่าบริหารงานขายโครงการ 
- ค่าท่ีปรึกษาโครงการ 
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์
- ค่าเบ้ียประกนัภยั 
- ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
- ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
- ค่าเล้ียงรับรอง 
- ค่าการกุศลสาธารณะการศึกษาและการกีฬา 
- ค่าไฟฟ้าและน ้าประปา 
- ค่าไปรษณีย ์โทรเลข และโทรศพัท ์
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- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
- ค่านายหนา้พนกังานขาย 
- ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 
- ค่าภาษีธุรกิจเฉาพะ 
- ค่าภาษีป้าย 
- ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
- ค่าใชจ่้ายจดัตั้งบริษทั 
- ค่าเส่ือราคาสินทรัพย ์

  3. ดอกเบี้ยจ่าย ในกรณีท่ีมีการกู้ยืมเงินเพื่อซ้ือทรัพยสิ์น หรือเพื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินกิจการนั้น จะตอ้งพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการกูย้มืเงิน โดยพิจารณาดงัน้ี 

- ดอกเบ้ียท่ีจ่ายไประหวา่งการซ้ือทรัพยสิ์นจนกระทัง่ทรัพยสิ์นนั้นใชก้ารไดต้าม
สภาพ จะถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายประเภทลงทุน 

- ดอกเบ้ียท่ีจ่ายไปหลงัจากท่ีทรัพยสิ์นนั้นใช้การไดต้ามสภาพแลว้ จะถือว่าเป็น
ค่าใชจ่้ายในการหารายได ้

- ดอกเบ้ียท่ีจ่ายไปในการก่อสร้างทรัพยสิ์น หรือซ้ือทรัพยสิ์น หรือใช้ในกิจการ
อ่ืนๆ รวมกนั ถา้ไม่สามารถแยกออกไดว้่าเป็นส่วนใดแลว้ ให้ค  านวณแยกตาม
สัดส่วนของยอดเงินกูย้มื 

 2.1.3    การภาษีอากรของธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

  การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์เงินไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยไ์ม่วา่
จะเป็นท่ีดินเปล่า บา้นพร้อมท่ีดิน อาคารชุด อาคารพาณิชย ์ฯลฯ จะมีภาระภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  2.   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  3.   ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
  4.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  5.   อากรแสตมป์ 
 1. ภาษีธุรกจิเฉพาะ (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2556) 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยทัว่ไปแลว้มีหน้าท่ีเสียภาษียื่น
แบบแสดงรายการภาษีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด โดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษี พร้อมกบัช าระภาษี ถา้มี 
ไม่วา่ผูมี้หนา้ท่ีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษี
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ส าหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป เวน้แต่อธิบดีจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน การ
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีให้ยื่น ณ ท่ีวา่การอ าเภอทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
ทั้งน้ี เวน้แต่อธิบดีจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมีสถานประกอบการหลายแห่ง การยื่น
แบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีให้แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งน้ี เวน้แต่ผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีจะยืน่ค  าร้องต่ออธิบดีขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกนั ณ ท่ีวา่การอ าเภอทอ้งท่ีแห่งใดแห่ง
หน่ึง หรือ ณ สถานท่ีท่ีอธิบดีก าหนดก็ได ้และเม่ืออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมติัก็ได ้
  เฉพาะกรณีท่ีผูข้ายอสังหาริมทรัพยท่ี์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับกิจการขาย
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหาก าไร และให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีกรณีดงักล่าวยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยพ์ร้อมกบั
ช าระภาษีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น ดงันั้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
จากการขายอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียเป็นรายเดือนภาษี แต่ให้เสีย ณ กรมท่ีดิน เม่ือมี
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเท่านั้น ขอ้สังเกต หากไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิจะไม่เสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ในกรณีท่ีลูกคา้คา้งช าระเงินค่างวด ผิดนดัช าระหน้ี หรือมีการยกเลิกสัญญาท าให้เงินท่ีกิจการ
ไดรั้บบางส่วนนั้นตกเป็นรายไดข้องกิจการจึงไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ยงัคงถือเป็นรายไดท่ี้ตอ้ง
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  การขายอสังหาริมทรัพย์ในทางการค้าหาก าไรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของบุคคล
ธรรมดาหรือบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมไปถึงบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบกิจการ และบุคคลธรรมดาท่ีขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าภายใน 5 
ปี นบัแต่วนัท่ีไดอ้สังหาริมทรัพยม์าหรือมีช่ือในทะเบียนบา้นหลงัท่ีขายนอ้ยกวา่ 1 ปีมีหน้าท่ีตอ้งเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ 3 ของเงินไดพ้ึงประเมิน บวกกบัภาษีส าหรับราชการส่วนทอ้งถ่ินอีก
ร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมเป็นร้อยละ 3.3 ของเงินไดพ้ึงประเมิน  
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรมสรรพากร, 2557:ออนไลน์) 
  2.1 ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณจากเงินไดท่ี้ใชเ้ป็นหลกัฐานในการค านวณภาษีคูณดว้ย
อตัราภาษีท่ีก าหนด ดังนั้น เงินได้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 
โดยทัว่ไปไดแ้ก่ก าไรสุทธิท่ีค านวณตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
  2.2 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ตารางที ่2-1 แสดงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ปี 2556-2558 (กรมสรรพากร, 2557:ออนไลน์) 

ประเภทนิตบุิคคล 
รอบบัญชีปี 2556 รอบบัญชีปี 2557 รอบบัญชีปี 2558 

ก าไรสุทธิ 
อตัรา
ภาษ ี

ก าไรสุทธิ 
อตัรา
ภาษ ี

ก าไรสุทธิ 
อตัรา
ภาษ ี

1. กรณีทัว่ไป ทั้งจ านวน 20% ทั้งจ านวน 20% ทั้งจ านวน 20% 

2. กรณีลดอตัราภาษี 
2.1 บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์
 
2.2 SMEs (นิติบุคคล
ท่ีมีทุนช าระแลว้ไม่
เกิน 5 ลา้นบาท)*** 

ทั้งจ านวน 
 
 

300,000-1,000,000 
> 1,000,000 

 
20% 

 
 

15% 
20% 

 

ทั้งจ านวน 
 
 

300,000-1,000,000 
> 1,000,000 

 
20% 

 
 

15% 
20% 

 

ทั้งจ านวน 
 
 

300,000-3,000,000 
> 3,000,000 

 
20% 

 
 

15% 
20% 

 
***มีการปรับเง่ือนไข SMEs ทางภาษีใหม่ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทด้วย*** 

  2.3 เกณฑก์ารค านวณก าไรสุทธิ 
  ตามประมวลรัษฎากรไดก้ าหนดให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากก าไรสุทธิโดย ค านวณจากรายไดซ่ึ้งไดจ้ากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระท าในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหักดว้ยรายจ่าย ซ่ึงการค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายดงักล่าว ให้ใชเ้กณฑ์สิทธ์ิ โดยให้น า
รายไดท่ี้เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีใด แมว้่าจะยงัไม่ไดรั้บช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นมารวม
ค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้นและ ให้น ารายจ่ายทั้งส้ินท่ีเก่ียวกบัรายได้นั้นแมจ้ะยงั
มิไดจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น มารวมค านวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
 เพื่อให้ไดก้  าไรสุทธิในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีระบุตามมาตรา 
65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตอ้งท าการปรับปรุง
ก าไรสุทธิตามหลกัการบญัชีให้เป็นก าไรสุทธิตามเกณฑ์การเสียภาษี โดยการน ารายได้ท่ีให้ถือเป็น
รายไดต้ามประมวลรัษฎากรและรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรมาบวกกลบั และ
น ารายไดท่ี้ไม่ให้ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากรและรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพิ่มข้ึน (รวมถึงผล
ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี ถา้มี) มาหกัออก 
  2.4 การยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี 
  การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระภาษี (ถา้
มี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนบัจากวนัสุดทา้ยของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี  
  การเสียภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี จะตอ้งยื่นแบบแสดง
รายการพร้อมช าระภาษี (ถา้มี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
บญัชี 
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 3. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย 
  ตามมาตรา 69 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร บญัญติัวา่ กรณีผูข้ายอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็น
บริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของเงินไดพ้ึง
ประเมิน และน าส่งเจา้พนกังานผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะท่ีมีการจดทะเบียน 
  เงินไดพ้ึงประเมินในกรณีน้ีให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมท่ีดินหรือราคาซ้ือขายจริง แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า (ใน
กรณี ท่ีผู ้ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา  จะถือว่า มี เงินได้พึ งประเมินจากการขาย
อสังหาริมทรัพยต์ามราคาประเมินทุนทรัพยฯ์ เสมอ โดยไม่ค  านึงถึงราคาท่ีซ้ือขายจริง) 
  ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปีตอ้งน าเงินไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์
ไปถือเป็นเงินไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิดว้ยและสามารถน าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายไว้
ไปหกัออกจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งเสียตอนส้ินปีได ้
 4. ภาษีมูลค่าเพิม่ (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2556) 
  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 342 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขให้การขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางการคา้หรือหาก าไร เป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงไดรั้บยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ตอ้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ตอ้งเก็บภาษี และน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อยา่งใด แต่
หากกิจการมีรายได้อ่ืนท่ีไม่ใช่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ผู ้
ประกอบกิจการนั้นจะตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหนา้ท่ีในการยื่นแบบช าระภาษีเหมือนกบั
ผูป้ระกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  4.1 ผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ผูป้ระกอบการท่ีขายสินค้าหรือให้บริการหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าการขาย
สินคา้หรือให้บริการดงักล่าวนั้น จะไดรั้บประโยชน์หรือผลตอบแทนหรือไม่ และไม่วา่จะประกอบ
กิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล ถา้การ
ประกอบกิจการมีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ผูป้ระกอบกิจการนั้นมีหน้าท่ีตอ้งจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  4.2 อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบนัอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีอยู ่2 อตัรา คือ 
  อตัราร้อยละ 10 (ปัจจุบนัลดอตัราจดัเก็บเป็นร้อยละ 7 ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 92/2557 เร่ือง การลดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับการขายสินคา้หรือบริการทุก
ประเภทและการน าเขา้ท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี 
  อตัราร้อยละ 0 ส าหรับกิจการประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

- การส่งออกสินค้าท่ีมิใช่การส่งออกสินค้าซ่ึงได้รับยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81 (3) 



 

17 

- การให้บ ริการท่ีกระท าในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บ ริการนั้ นใน
ต่างประเทศตามประเภท หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด การ
ใหบ้ริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัรและไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ ให้
รวมถึงการให้บริการท่ีกระท าในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขต
อุตสาหกรรมส่งออกเพื่อส่งออก และการใหบ้ริการท่ีกระท าในเขตอุตสาหกรรม
ส่งออกเพื่อใชผ้ลิตสินคา้เพื่อส่งออกดว้ย 

  4.3 การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  เม่ือกิจการไดมี้การจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแลว้ ผูป้ระกอบการ
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีหนา้ท่ีในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มทุกส้ินเดือนในแต่ละเดือนปฏิทิน แลว้ยื่น
แบบช าระภาษี (ถา้มี) ให้กบักรมสรรพากรภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
มีดงัน้ี 
 
  ภาษีท่ีตอ้งช าระ  = ภาษีขาย  - ภาษีซ้ือ 
 
ภาษีขาย  หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดเ้รียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ  
ภาษีซ้ือ   หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดจ่้ายใหก้บัผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นผูจ้ด  
                          ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  4.4 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ผู ้ป ระกอบการ ท่ี มี ราย รับตั้ งแ ต่  1,800,000 บาท ข้ึนไปจะต้องจดทะ เบี ยน
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 10 หรือ ร้อยละ 0 ก็
ตาม แนวปฏิบติัในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีดงัต่อไปน้ี 
ตารางที ่2-2 แสดงแนวปฏิบติัในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ผู้ประกอบการ ก าหนดเวลาจดทะเบียน 
1. กรณีเร่ิมประกอบกิจการ 1. ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการ 
2. กรณีประกอบการอยู่แล้วและมีรายรับเกิน 
1,800,000 บาทต่อปี 

2. ภายใน  30 วันนั บ แ ต่ ว ัน ท่ี มี ราย รับ เกิ น 
1,800,000 บาทต่อปี 

3. กรณีผูป้ระกอบการท่ีได้รับยกเวน้แต่มีสิทธิ
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอใช้สิทธิจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. เม่ือประสงคจ์ะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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  4.5 ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ในการขายสินคา้โดยทัว่ไปความรับผิดทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือส่งมอบสินคา้ เวน้แต่กรณี
ท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ หรือได้รับช าระราคาสินคา้ หรือได้ออกใบก ากบัภาษี เกิดข้ึนก่อนส่ง
มอบสินคา้ก็ใหถื้อวา่ความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือมีการกระท านั้นๆ ดว้ย 
  4.6 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้ ไดแ้ก่ มูลค่าทั้งหมดท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ
หรือพึงไดรั้บจากการขายสินคา้ รวมถึงภาษีสรรพสามิต (ถา้มี) ดว้ย มูลค่าของฐานภาษีให้หมายความ
รวมถึง เงิน ทรัพยสิ์น ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใดๆ ซ่ึงอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน 
  4.7 การน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) เป็น
รายเดือน ทุกเดือนภาษี ไม่ว่าจะมีการขายสินคา้หรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยยื่น
แบบภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ณ ส านกังานสรรพากรเขต/อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอในทอ้งท่ีท่ีสถาน
ประกอบการตั้งอยู ่
  กรณีผูป้ระกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่งให้แยกยื่นแบบเป็นรายสถาน
ประกอบการ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรใหย้ื่นแบบรวมกนั ณ สถานประกอบการ
แห่งใดแห่งหน่ึง ก็ใหย้ืน่แบบ ณ สถานประกอบการท่ีไดรั้บอนุมติันั้น  
 5. อากรแสตมป์ 
  กรณีท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว้ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์ แต่หากไม่ได้
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตอ้งเสียอากรแสตมป์ในอตัรา 1 บาท ต่อทุกจ านวนเงิน 200 บาท หรือเศษของ 
200 บาท ของเงินไดพ้ึงประเมิน กรณีท่ีผูข้ายเป็นบุคคลธรรมดาเงินไดพ้ึงประเมินในการค านวณอากร
แสตมป์ใหใ้ชร้าคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรม
ท่ีดินเสมอ กรณีท่ีผูข้ายเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเงินไดพ้ึงประเมินในการค านวณอากร
แสตมป์ใหใ้ชร้าคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรม
ท่ีดิน หรือราคาซ้ือขายจริง แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

2.2 ความแตกต่างระหว่างหลัก เกณฑ์ทางบัญ ชี  และหลัก เกณ ฑ์ทางภาษี อากรของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ (พจน์ วรีศุทธากร, 2558) 
 1) ประเด็นแตกต่างระหวา่งบญัชีและภาษีอากรดา้นรายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
  หลักเกณฑ์ทางบัญชี จากข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 
2557) เร่ืองรายได ้และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ท าให้ไดข้อ้สรุปวา่ ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์กิจการ
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จะรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท์ั้งจ  านวนเม่ือโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ตอบแทน
ทั้งหมดไปใหแ้ก่ลูกคา้ หากมีการรับเงินจอง หรือเงินมดัจ าจากลูกคา้ให้บนัทึกเป็นหน้ีสินไวก่้อน และ
รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือรายการนั้นเขา้ข่ายการรับรู้เป็นรายได ้
  หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร ก าหนดไวว้่า ให้กิจการรับรู้ทั้งจ  านวนเม่ือโอน เฉพาะท่ี
โอนในรอบบญัชีเดียวกบัการขาย แต่ถา้หากยงัไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์
ให้ค  านวณรายไดแ้ละรายจ่ายตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยใช้หลกัเกณฑ์ตามวิธีการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป หรืออาจจะค านวณรายได้ตามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ โดยให้ใช้วิธีการค านวณ
อตัราก าไรขั้นตน้ตามวิธีการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หากมีการรับเงินจอง เงินมดัจ า ถา้ผูข้ายสามารถริบ
เงินนั้นไดใ้ห้ถือเป็นรายไดท้นัที แต่ถา้ตอ้งคืน(ภายใน 1 ปี) ให้รับรู้เป็นหน้ีสินไวก่้อนและจะถือเป็น
รายไดเ้ม่ือท าสัญญาขาย 
  ความแตกต่างระหว่างบญัชีกบัภาษีอาจเกิดข้ึนไดถ้า้กิจการเลือกค านวณรายไดต้าม
เงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ แต่เงินงวดท่ีไดม้าบางส่วนยงัไม่เขา้เกณฑ์การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐาน
การบญัชี เช่น ได้รับเงินงวดมาเกินส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึงหลักการบญัชีจะไม่อนุญาตให้รับรู้
รายไดส่้วนน้ี แต่ทางภาษีจะถือวา่เงินงวดท่ีไดรั้บมาเป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดรั้บทนัที ซ่ึงจะท าให้รายได้
ท่ีน าไปค านวณเพื่อเสียภาษีสูงกวา่ท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
 2) ประเด็นแตกต่างระหวา่งบญัชีกบัภาษีอากรดา้นค่าใชจ่้าย 
  หลกัเกณฑ์ทางบัญชี แม่บทการบญัชี กล่าววา่ ค่าใชจ่้าย หมายถึง รายการขาดทุนและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ ตามหลกัการบญัชีแลว้การรับรู้ค่าใชจ่้ายในงบ
ก าไรขาดทุน จะรับรู้เม่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง เน่ืองจากการลดลงของสินทรัพย ์
หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน และท าให้ส่วนของเจา้ของลดลง  สามารถวดัค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ โดยใช้
เกณฑ์ความเก่ียวพนัโดยตรงกบัรายได ้ การปันส่วนอย่างมีระบบเม่ือประโยชน์เกิดหลายรอบบญัชี 
และเม่ือรายจ่ายนั้นไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในอนาคต ก็ใหรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนทนัที 
  ตามระบบบญัชีทัว่ไปมกัจะบนัทึกรายการค่าใชจ่้ายตามหลกัฐานการจ่ายเงินท่ีไดม้า
จากผูข้าย ในกรณีท่ีผูข้ายไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ก็มักจะจดัท าเอกสารประกอบการจ่ายเงินเพื่อใช้
ลงบญัชี ซ่ึงถา้หากค่าใช้จ่ายดงักล่าวมีเอกสารประกอบอย่างเหมาะสมเพียงพอตามหลกัการควบคุม
ภายในท่ีดี และได้รับอนุมติัจากผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบตามล าดบัขั้นแล้ว ตามหลกัการบญัชีสามารถ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามท่ีจ่ายจริงไดท้ั้งจ  านวน 
  หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร การน ารายจ่ายไปค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลนั้น ส่ิงท่ีนกับญัชีตอ้งระวงัและให้ความสนใจอย่างมากคือ ตอ้งพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายท่ีบนัทึก
บัญชีไวน้ั้ น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น มาตรา 65 ทวิ (1) ถึง (14) หรือเป็นค่าใช้จ่าย
ตอ้งหา้มตาม มาตรา 65 ตรี (1)-(20) ท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากรหรือไม่ ถา้หากค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึก
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บญัชีไวร้ายการใดไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนด ในการค านวณก าไรขาดทุนเพื่อเสียภาษี
เงินได้จ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางภาษีอากรท่ีผูป้ฏิบติัมกัจะเรียกกนัว่า 
“การบวกกลบั”  
 3) ประเด็นแตกต่างระหวา่งบญัชีและภาษีอากรเก่ียวกบัตน้ทุนการกูย้มื 
  หลักเกณฑ์ทางบัญชี มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองตน้ทุนการ
กูย้มื ก าหนดไวว้า่ ดอกเบ้ียจ่าย หรือ ตน้ทุนการกูย้มืใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด ยกเวน้ตน้ทุนการ
กูย้ืมนั้นเกิดจากเงินตน้ท่ีใชใ้นการจดัหาทรัพยสิ์นท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง หรือ ระหวา่งติดตั้ง ให้ถือเป็น
ตน้ทุนของทรัพยสิ์นได ้แต่จะน าตน้ทุนมารวมเป็นราคาทุนของทรัพยสิ์นไดไ้ม่เกินมูลค่าท่ีจะไดรั้บ
คืน และถา้หากสร้างเสร็จจนทรัพยสิ์นนั้นพร้อมใช้งาน หรือมีการหยุดก่อสร้างชั่วคราว ให้บนัทึก
ตน้ทุนการกูย้มืในช่วงเวลานั้นเป็นค่าใชจ่้าย หา้มน ามารวมเป็นราคาทุนของทรัพยสิ์น 
  หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร ก าหนดใหด้อกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชจ้ดัสร้าง
ทรัพยสิ์น ถ้าเกิดก่อนทรัพยสิ์นพร้อมใช้ให้ถือเป็นต้นทุนเสมอ ถ้าเป็นดอกเบ้ียจ่าท่ีเกิดตั้งแต่วนัท่ี
ทรัพยสิ์นอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านใหถื้อเป็นค่าใชจ่้าย กรณีหยุดก่อสร้างชัว่คราวยงัคงตอ้งน าดอกเบ้ีย
มารวมเป็นตน้ทุนของทรัพยสิ์นต่อไป และในการรวมดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนน้ีทางภาษีจะไม่มีการ
พิจารณาวา่เม่ือรวมไปแลว้ท าให้ราคาทุนรวมของทรัพยสิ์นสูงเกินกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนหรือไม่ ถา้
ตราบใดท่ีทรัพยสิ์นนั้นยงัไม่พร้อมใช้งาน ก็ยงัคงตอ้งน าดอกเบ้ียจ่ายมารวมเป็นตน้ทุนต่อไป ห้าม
น าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี 
  ความแตกต่างในประเด็นท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการกูย้ืมน้ีจะมีไดส้องอย่างคือ กรณีหยุด
ก่อสร้างชัว่คราวทางบญัชีจะน าตน้ทุนการกูย้ืมไปเป็นค่าใชจ่้ายแต่ทางภาษีตอ้งน ามารวมเป็นตน้ทุน 
อีกกรณีคือเม่ือน าดอกเบ้ียมารวมแลว้ราคาทุนของทรัพยสิ์นสูงเกินมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ซ่ึงทางบญัชีจะ
ไม่น าดอกเบ้ียจ่ายไปรวมเป็นราคาทรัพยสิ์นแต่ทางภาษียงัตอ้งรวมเป็นตน้ทุนอยู ่ ทั้งสองกรณีจะมีผล
ให้ดอกเบ้ียจ่ายทางบญัชีนั้นตอ้งบวกคืนกลบัในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี และน าไปรวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพยเ์พื่อรอคิดค่าเส่ือมราคาเม่ือเร่ิมใช้งานทรัพยสิ์นนั้น ความแตกต่างน้ีจะมีไป
ตลอดจนกวา่จะคิดค่าเส่ือมราคาจนหมดอายกุารใชง้าน 
 4) ประเด็นแตกต่างระหวา่งบญัชีและภาษีอากรเก่ียวกบัผลขาดทุนสะสมทางภาษี 
  หลักเกณฑ์ทางบัญชี ตามปกติเม่ือส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ
ทางบญัชีของแต่ละปี จะถูกโอนไปเขา้บญัชีก าไรขาดทุนสะสมทั้งหมดเพื่อรอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุ้นกรณีท่ีมีก าไร หรืออาจเกิดเป็นขาดทุนสะสมก็ได้ถ้าหากผลการด าเนินงานของกิจการไม่
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงยอดขาดทุนสะสมสุทธิจะอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ท าใหส่้วนของผูถื้อหุ้นลดลง 
หากมีการประกาศจดทะเบียนลดทุนเพื่อหกัขาดทุนสะสม ขาดทุนสะสมทางบญัชีจะหายไปพร้อมกบั
ทุนเรือนหุน้ท่ีลดลงไป 
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  หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี (12) ก าหนดวา่ ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี
ซ่ึงไดค้  านวณข้ึนตามเง่ือนไขตามมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี เป็นผลขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงยอ้นหลงัข้ึนไปไดไ้ม่เกิน 5 ปีนบัจากปีปัจจุบนั อนุญาตให้น ามาหักเป็นรายจ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิได ้
  ความแตกต่างท่ีส าคญัคือ หลกัการบญัชีไม่มีการน าค่าใชจ่้ายหรือผลขาดทุนของงวด
ก่อนมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั แต่ในทางภาษีอากรสามารถท าได ้นอกจากน้ีถึงแม่วา่ประกาศ
จดทะเบียนลดทุนเพื่อหกักบัผลขาดทุนสะสม ขาดทุนสะสมทางบญัชีจะหายไป แต่ไม่กระทบกบัการ
ค านวณก าไรสุทธิทางภาษี สิทธิในการใชผ้ลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปียงัคงเป็นไปตามเดิม 

2.3 เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

 เกศลดา นาคสกุล (2557) ไดท้  าการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิค
ในจงัหวดัล าปางเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารเสียภาษี โดยใชแ้บบสอบถามผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางจ านวน 37 ราย จาก
ผูป้ระกอบการทั้งหมด 70 ราย 
 จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจเซรามิคใน
จงัหวดัล าปางส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การเสียภาษีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ดา้นหลกัเกณฑ์
การเสียอากรแสตมป์ ด้านหลักเกณฑ์การเสียภาษี อ่ืนท่ี เก่ียวข้อง และด้านหลักเกณฑ์การเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั รองลงมาคือมีความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัเกณฑก์ารเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอยูใ่นระดบัมาก และมีความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัเกณฑ์การเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลหกั ณ ท่ีจ่ายอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ชนกานต์ จุลาสัย (2554) ไดท้  าการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในกฎหมายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยใชแ้บบสอบถามผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่จากกลุ่มตวัอย่าง 
314 ราย โดยการเลือกตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซ่ึงสามารถ
เก็บแบบสอบถามไดจ้ริง 294 ราย 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบั
น้อย โดยมีความรู้ความเข้าใจด้านการค านวณก าไรสุทธิตมเกณฑ์สิทธิและเกณฑ์อ่ืน และด้าน
หลกัเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิ ในระดบัปานกลาง หลกัเกณฑ์รายจ่ายท่ี
ไม่ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี และดา้นเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในระดบัน้อย
ท่ีสุด 
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 กุสุมา ศรีสวัสดิ์ (2552) ไดท้  าการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการเป็น
ผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของส านักงานสรรพากรพื้น ท่ี เชียงใหม่  2 โดยใช้
แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 ราย ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเขต
รับผดิชอบของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการและภาษีมูลค่าเพิ่มและการจดัท ารายงานการจัดท าเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง และส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทลงโทษ ทั้งน้ีผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการทัว่ไป มีระยะเวลาในการจดทะเบียนต ่ากวา่ 1 ปี 
และมีรายได ้5,000,001 – 10,000,000 บาทต่อปี 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร ซ่ึงไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น 
ได้แก่ 1) หลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้รายได้ 2) หลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้ค่าใช้จ่าย 3) 
หลกัเกณฑ์ทางภาษีดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร 4) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษี
เงินได้นิติบุคคล 5) ด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย 6) ด้านหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 7) ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดั
เชียงใหม่ ประเภทธุรกิจ บริษทัจ ากดั และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 3,000,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งส้ิน 151 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2556:ออนไลน)์ 

3.2 วธีิการศึกษา 

 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            3.2.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ โดยการจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปตามท่ีอยู่ของ
สถานประกอบการท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติังาน จ านวนทั้งส้ิน 151 ราย และรอแบบสอบถามตอบกลบั โดย
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ไดมี้การติดตามทวงถามแบบสอบถามท่ีส่งไปรษณียผ์า่นทางโทรศพัท ์และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ตามสถานประกอบการ ผลปรากฏว่า สามารถเรียกเก็บคืนได้ 109 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 72.19 ของ
ประชากรทั้งหมด   
            3.2.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นควา้และเก็บข้อมูลจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐานและการพฒันาแบบสอบถามส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

 3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี

สร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ลักษณะค าถามใน
แบบสอบถามซ่ึงจะเป็นค าถามทั้งแบบเปิดและแบบปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดย
ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ดา้นบญัชี  ประสบการณ์ด้านบญัชีท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยโ์ดยตรง และต าแหน่งงาน   

 ส่วนที ่2   ค  าถามวดัความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดั
เชียงใหมเ่ก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร  

 ส่วนที่ 3   เป็นแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหา
และขอ้เสนอ เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 3.2.3 การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
  ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีได้พฒันาข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุง ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรับปรุงแกไ้ข และน าไปท าการทดสอบ 
(Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 10 ราย เพื่อ
ตรวจสอบว่าค าถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
และท าการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach หรือ Cronbach’s Alpha ซ่ึงเกณฑ์การแปลผลค่าความเช่ือมั่น
สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีรายละเอียดดงัน้ี (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 
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   0.00 – 0.20  ความเช่ือมัน่ต ่ามากหรือไม่มี 
   0.21 – 0.40  ความเช่ือมัน่ต ่า 
   0.41 – 0.70  ความเช่ือมัน่ปานกลาง 
   0.71 – 1.00  ความเช่ือมัน่สูง 
  ผลการทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากบั 0.9330 (ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ข) จึงเห็นไดว้า่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง ผูศึ้กษาจึงน าแบบสอบถามไป
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรต่อไป 

 3.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบ  

 แบบสอบถามส่วนที่  2  ค  าถามวัดความรู้ความเข้าใจของผู ้ท  าบัญชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 

  ลกัษณะค าถามมีลกัษณะให้เลือก  2 ค าตอบ คือ ใช่และไม่ใช่ (สิน พนัธุพินิ, 
2551) โดยมีเกณฑก์ารใชค้ะแนน ดงัน้ี  

 ตอบถูก ให ้  1  คะแนน 
 ตอบผดิ ให ้  0 คะแนน 

  โดยเกณฑ์การแปลผลจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียท่ีได้จากการวดัระดับความรู้ความ
เขา้ใจ จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลผลตามเกณฑ ์(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549 : 59-61) ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)  การแปลความหมาย 
 80.00 – 100.00  มีความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด 
 70.00 – 79.99  มีความเขา้ใจในระดบัมาก 
 60.00 – 69.99  มีความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
 50.00 – 59.99  มีความเขา้ใจในระดบันอ้ย 
 00.00 – 49.99  มีความเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนของระดบัปัญหาและส่วนของ
ขอ้เสนอแนะ ในส่วนของระดบัปัญหานั้นจะน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายถึงระดบัของปัญหาของผูท้  าบญัชี ซ่ึงประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้มาตราวดัแบบ Rating Scales โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) ดงัน้ี 
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  ระดับปัญหา  น า้หนักคะแนน 
  ปัญหามากท่ีสุด   5 
  ปัญหามาก   4 
  ปัญหาปานกลาง   3 
  ปัญหานอ้ย   2 
  ปัญหานอ้ยท่ีสุด   1 
 โดยเกณฑ์การแปลผลจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัระดบัปัญหา จากนั้นน า

ค่าเฉล่ียมาแปลผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 ช่วงคะแนน (ร้อยละ)  การแปลความหมาย 
  4.50 – 5.00  มีปัญหาในระดบัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49  มีปัญหาในระดบัมาก 
  2.50 – 3.49  มีปัญหาในระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49  มีปัญหาในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.49  มีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ในส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  า

บญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรนั้น จะใช้
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหาแลว้บรรยายจากท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้

3.3 การน าเสนอข้อมูลในบทที ่4 

 เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเป็นการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นค าถามในแบบสอบถามจึงมีทั้งค  าถามท่ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกและ
ค าถามท่ีเป็นขอ้มูลท่ีผิด ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั ผูศึ้กษาจึงจะน าเสนอผลการศึกษาบน
พื้นฐานของขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาน้ีเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดั

เชียงใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการขาย จ านวน 151 ราย โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงัผูท้  าบญัชี
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ โดยไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมา จ านวน 109  ราย คิด
เป็นร้อยละ 72.19 ของประชากรทั้ งหมด ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้น าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ด้านบัญชี และต าแหน่งงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage)  

 ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวดัเชียงใหม่
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) หลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้น
การรับรู้รายได ้2) หลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย 3) หลกัเกณฑ์ทางภาษีดา้นการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร 4) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5) ดา้นหลกัเกณฑ์
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย 6) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 7) ดา้น
หลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
อธิบายความรู้ความเขา้ใจ ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกับหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ดา้นบญัชี และต าแหน่งงาน 
 ส่วนที ่4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ดา้นบญัชี และต าแหน่งงาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

ตารางที ่4-1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 24 22.02 
หญิง 85 77.98 

รวม 109 100.00 

 จากตารางท่ี 4-1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.98 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 22.02 

ตารางที ่4-2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 67 61.47 
31 – 40 ปี 19 17.43 
41 – 50 ปี 16 14.68 
มากกวา่ 50  ปี 7 6.42 

รวม 109 100.00 

จากตารางท่ี 4-2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.47 
รองลงมาคือ ช่วงอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.43 ช่วงอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 14.68 และอายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.42 

ตารางที ่4-3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 93 85.32 
ปริญญาโท 16 14.68 

รวม 109 100.00 
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 จากตารางท่ี 4-3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 85.32 และระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14.68  

ตารางที ่4-4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ 
      ปฏิบติังานดา้นบญัชี 

 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5  ปี 69 63.30 
5 – 10  ปี 15 13.76 
11 – 15  ปี 18 16.52 
มากกวา่ 15  ปี 7 6.42 

รวม 109 100.00 

 จากตารางท่ี 4-4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น
บญัชีนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.30 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 11 – 
15 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.52 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.76 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีมากกวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.42  

ตารางที ่4-5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ 
      ปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง  

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
เกีย่วกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5  ปี 73 66.97 
5 – 10  ปี 21 19.27 
11 – 15  ปี 13 11.93 
มากกวา่ 15  ปี 2 1.83 

รวม 109 100.00 

จากตารางท่ี 4-5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น
บัญชีเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรงน้อยกว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 66.97 รองลงมาคือ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 19.27 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 11 – 15 ปี 
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คิดเป็นร้อยละ 11.93 และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยตรงมากกวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.83 

ตารางที ่4-6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามฐานะของผูท้  าบญัชี  
ฐานะของผู้ท าบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 

      ผูท้  าบญัชีท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบญัชีของกิจการ 71 65.14 
ผูท่ี้ปฏิบติังานกบัส านกังานใหบ้ริการดา้นการบญัชี 38 34.86 

รวม 109 100.00 

 จากตารางท่ี 4-6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีฐานะเป็นพนักงาน
บญัชีของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 65.14 และผูท่ี้ปฏิบติังานกบัส านกังานให้บริการดา้นการบญัชี คิดเป็น
ร้อยละ 34.86 

ตารางที ่4-7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงานในปัจจุบนั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
      พนกังานบญัชี 52 73.24 

สมุห์บญัชี / หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 19 26.76 
รวม 71 100.00 

 จากตารางท่ี 4-7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบญัชีของ
กิจการส่วนใหญ่เป็นพนักงานบญัชี คิดเป็นร้อยละ 73.24 และเป็นสมุห์บญัชี / หัวหน้าฝ่ายบญัชี คิด
เป็นร้อยละ 26.76 

4.2 ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์จังหวดัเชียงใหม่เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ทาง 
บัญชีและภาษีอากร 

  ในการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและ
ภาษีอากรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้
ค่าใช้จ่าย ความรู้ความเขา้ใจดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร  ความรู้ความ
เขา้ใจดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก 
ณ ท่ีจ่าย ความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม และความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4-8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
      เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้รายได ้

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้รายได้ 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับ

ความรู้
ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

1. การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การ
ขาย ถือวา่เกิดข้ึนแลว้เม่ือ ผูซ้ื้อและผูข้าย
ไดท้  าสัญญาจะซ้ือจะขายและมีการช าระ
ราคาตามสัญญา 

จ านวน 
ร้อยละ 

109 
100.00 

- 
- 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) 
ก าหนดวธีิการรับรู้รายไดข้องธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไ์ว ้3 วธีิ คือ 1)การรับรู้
รายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual Method) 2)
รับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท า
เสร็จ (Percentage of Completion Method) 
และ 3)รับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึง
ก าหนดช าระ (Installment Method) 

จ านวน 
ร้อยละ 

39 
35.78 

70 
64.22 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

3. กระบวนการขายอสังหาริมทรัพย ์จะแบ่ง
การเรียกเก็บเงินออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1)
วางเงินจอง 2)ช าระเงินค่าท าสัญญาจะซ้ือจะ
ขาย 3)ผอ่นช าระค่างวดเงินดาวน์ และ 4)
ช าระส่วนท่ีเหลือในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวน 
ร้อยละ 

76 
69.72 

33 
30.28 

109 
100.00 

ปานกลาง 

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะแบ่งประเภทการ
รับรู้รายไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1)การขาย
ท่ีดิน 2)การขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
และ 3)การขายอาคารชุด 

จ านวน 
ร้อยละ 

90 
82.57 

19 
17.43 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

5. รายไดจ้ากการเปล่ียนสัญญา ถือเป็น รายได้
อ่ืนจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

จ านวน 
ร้อยละ 

83 
76.15 

26 
23.85 

109 
100.00 

มาก 
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ตารางที ่4-8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
  เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้รายได ้(ต่อ) 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้รายได้ 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับ

ความรู้
ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

6. รายไดจ้ากการจดัการสนามกอลฟ์ถือเป็น 
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งน าไปค านวณก าไร
สุทธิในงบก าไรขาดทุนดว้ย 

จ านวน 
ร้อยละ 

85 
77.98 

22 
22.02 

109 
100.00 

มาก 

คะแนนเฉลีย่รวม ร้อยละ 73.70 26.30 100.00 มาก 

 จากตารางท่ี 4-8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีดา้นการรับรู้รายไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73.70 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิด
เป็นร้อยละ 26.30 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การขาย ถือวา่เกิดข้ึนแลว้เม่ือ ผูซ้ื้อและผูข้ายไดท้  า
สัญญาจะซ้ือจะขายและมีการช าระราคาตามสัญญา ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) 
ก าหนดวิธีการรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ว ้3 วิธี คือ 1)การรับรู้รายได้ทั้ งจ  านวน (Full 
Accrual Method) 2)รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of Completion 
Method) และ 3)รับ รู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดท่ี ถึงก าหนดช าระ (Installment Method) ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.78 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 64.22 
 3. กระบวนการขายอสังหาริมทรัพย ์จะแบ่งการเรียกเก็บเงินออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1)
วางเงินจอง 2)ช าระเงินค่าท าสัญญาจะซ้ือจะขาย 3)ผอ่นช าระค่างวดเงินดาวน์ และ 4)ช าระส่วนท่ีเหลือ
ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
69.72 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 30.28 
 4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะแบ่งประเภทการรับรู้รายไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1)การขายท่ีดิน 
2)การขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ 3)การขายอาคารชุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.57 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 17.43 
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 5. รายไดจ้ากการเปล่ียนสัญญา ถือเป็น รายไดอ่ื้นจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 76.15 และไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 23.85 
 6. รายไดจ้ากการจดัการสนามกอล์ฟ ถือเป็นรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ท่ีจะตอ้งน าไปค านวณก าไรสุทธิในงบก าไรขาดทุนดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 77.98 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 22.02 

ตารางที ่4-9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
      เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยต์ามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1)ตน้ทุนขาย 2)ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร และ 3)ดอกเบ้ียจ่าย 

จ านวน 
ร้อยละ 

96 
88.07 

13 
11.93 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

2. ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดในงวดบญัชี ตอ้ง
บนัทึกเป็นงานระหวา่งท าจนกวา่จะมี
การรับรู้รายได ้

จ านวน 
ร้อยละ 

92 
84.40 

17 
15.60 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

3. ค่าศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
ถือเป็น ตน้ทุนขาย 

จ านวน 
ร้อยละ 

69 
63.30 

40 
36.70 

109 
100.00 

ปานกลาง 

4. ค่าขดุหรือสร้างสระน ้า หรือสระวา่ยน ้า
ภายในท่ีดินแปลงท่ีขาย ถือเป็น ตน้ทุน
ขายได ้

จ านวน 
ร้อยละ 

94 
86.24 

15 
13.76 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

5. ค่านายหนา้ในการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อมาท า
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ถือเป็น 
ตน้ทุนขาย 

จ านวน 
ร้อยละ 

72 
66.06 

37 
33.94 

109 
100.00 

ปานกลาง 

6. งานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ถือ
เป็น ตน้ทุนขายของโครงการ 

จ านวน 
ร้อยละ 

89 
81.65 

20 
18.35 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4-9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
      เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (ต่อ) 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

7. ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีจ่าย
ก่อนท่ีกิจการจะเร่ิมมีรายได ้ถือเป็น 
ตน้ทุนขาย 

จ านวน 
ร้อยละ 

70 
64.22 

39 
35.78 

109 
100.00 

ปานกลาง 

8. ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระก่อนท่ี
ส่ิงปลูกสร้างนั้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ ถือ
เป็น ตน้ทุนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น 

จ านวน 
ร้อยละ 

87 
79.82 

22 
20.18 

109 
100.00 

มาก 

9. เบ้ียปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร 
ค่าปรับทางอาญา ถือเป็น รายจ่ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิทางบญัชีของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

จ านวน 
ร้อยละ 

47 
43.12 

62 
56.88 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

10. ค่าท่ีปรึกษาโครงการ ถือเป็น ค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหาร 

จ านวน 
ร้อยละ 

93 
85.32 

16 
14.68 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

11. ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ถือเป็น ค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหาร 

จ านวน 
ร้อยละ 

77 
70.64 

32 
29.36 

109 
100.00 

มาก 

คะแนนเฉลีย่รวม ร้อยละ 73.89 26.11 100.00 มาก 

 จากตารางท่ี 4-9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้ายโดยรวมในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73.89 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิด
เป็นร้อยละ 26.11 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1)ตน้ทุนขาย 2)ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และ 3)ดอกเบ้ีย
จ่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.07 และไม่มีความรู้
ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 11.93 
 2. ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดในงวดบญัชี ตอ้งบนัทึกเป็นงานระหว่างท าจนกว่าจะมีการรับรู้
รายได้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.40 และไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 15.60 
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 3. ค่าศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ถือเป็น ตน้ทุนขาย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.30 ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 36.70 
 4. ค่าขุดหรือสร้างสระน ้ า หรือสระวา่ยน ้ าภายในท่ีดินแปลงท่ีขาย ถือเป็น ตน้ทุนขายได ้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.24 และไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 13.76 
 5. ค่านายหน้าในการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อมาท าโครงการอสังหาริมทรัพย ์ถือเป็น ตน้ทุนขาย 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.06 และไม่มีความรู้
ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 33.94 
 6. งานระบบไฟฟ้าประปา โทรศพัท ์ถือเป็น ตน้ทุนขายของโครงการ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.65 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 
18.35  
 7. ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีจ่ายก่อนท่ีกิจการจะเร่ิมมีรายได้ ถือเป็น ตน้ทุนขาย 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.22 และไม่มีความรู้
ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 35.78 
 8. ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระก่อนท่ีส่ิงปลูกสร้างนั้นพร้อมท่ีจะให้บริการ ถือเป็น 
ตน้ทุนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
79.82 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 20.18 
 9. เบ้ียปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ถือเป็น รายจ่ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิทางบญัชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.12 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 56.88 
 10. ค่าท่ีปรึกษาโครงการ ถือเป็น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.32 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 
14.68 
 11. ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ถือเป็น ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 70.64 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 29.36 
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ตารางที ่4-10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
        ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร 

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งยืน่เสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 
ภาษีเงินไดค้ร่ึงปี และภาษีเงินได้
ประจ าปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

108 
99.08 

1 
0.92 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

2. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี ตอ้งยืน่แบบ
ภายในระยะเวลา 2 เดือน นบัจากวนั
สุดทา้ยของ 6 เดือนแรกของรอบ
ระยะเวลาบญัชี ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.51 

จ านวน 
ร้อยละ 

100 
91.74 

9 
8.26  

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

3. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี ตอ้งยืน่
แบบภายในระยะเวลา 150 วนั นบัจาก
วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.50 

จ านวน 
ร้อยละ 

91 
83.49 

18 
16.51 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

4. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 
ผูจ่้ายเงินไดต้อ้งน าส่งค่าภาษีต่อ
สรรพากร ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัส้ิน
เดือนท่ีจ่ายเงิน ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.3 

จ านวน 
ร้อยละ 

80 
73.39 

29 
26.61 

109 
100.00 

มาก 

5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ผู ้
จ่ายเงินไดต้อ้งน าส่งค่าภาษีต่อ
สรรพากร ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัส้ิน
เดือนท่ีจ่ายเงิน ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.53 

จ านวน 
ร้อยละ 

75 
68.81 

34 
31.19 

109 
100.00 

ปานกลาง 

6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอ้งยื่นแบบ ณ กรม
ท่ีดิน เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย ์ดว้ยแบบ ภ.ธ.40 

จ านวน 
ร้อยละ 

94 
86.24 

15 
13.76 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลีย่รวม ร้อยละ 83.79 16.21 100.00 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 4-10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีตามประมวลรัษฎากรโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.79 และไม่มีความรู้
ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 16.21 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ ภาษีเงินได้
คร่ึงปี และภาษีเงินไดป้ระจ าปี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 99.08 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 0.92  
 2. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี ตอ้งยืน่แบบภายในระยะเวลา 2 เดือน นบัจากวนัสุดทา้ยของ 
6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.51 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.74 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 8.26 
 3. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี ตอ้งยื่นแบบภายในระยะเวลา 150 วนั นบัจากวนัสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลาบญัชี ด้วยแบบ ภ.ง.ด.50 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.49 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 16.51 
 4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย ผูจ่้ายเงินได้ต้องน าส่งค่าภาษีต่อสรรพากร 
ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีจ่ายเงิน ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.3 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73.39 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 26.61 
 5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย ผูจ่้ายเงินไดต้อ้งน าส่งค่าภาษีต่อสรรพากร ภายใน 7 
วนั นบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีจ่ายเงิน ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.53 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.81 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 31.19 
 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอ้งยื่นแบบ ณ กรมท่ีดิน เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์
ดว้ยแบบ ภ.ธ.40 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.24 และ
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 13.76 

ตารางที ่4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

หลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

1. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ค านวณจากยอดก าไร
สุทธิในแต่ละงวดบญัชี 

จ านวน 
ร้อยละ 

108 
99.08 

1 
0.92  

109 
100.00 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ต่อ) 

หลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

2. หลกัเกณฑก์ารค านวณก าไรสุทธิทาง
ภาษี แตกต่างจากหลกัเกณฑ์การ
ค านวณก าไรสุทธิทางบญัชี 

จ านวน 
ร้อยละ 

108 
99.08 

1 
0.92  

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ไม่ตอ้งเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล ในปีท่ีมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนในทางภาษี 

จ านวน 
ร้อยละ 

83 
76.15 

24 
23.85 

109 
100.00 

มาก 

4. ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีการลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 
23 เป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 

จ านวน 
ร้อยละ 

39 
35.78 

70 
64.22 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

5. รายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษี หมายถึง รายไดท่ี้เกิดข้ึนในรอบ
บญัชี แมย้งัไม่ไดรั้บช าระตอ้งน ามา
ค านวณเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีนั้น 

จ านวน 
ร้อยละ 

79 
72.48 

30 
27.52 

109 
100.00 

มาก 

6. ผลขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธิน ามาหกัเพื่อ
ค านวณก าไรเพื่อเสียภาษีส าหรับปี
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี
ยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 

จ านวน 
ร้อยละ 

85 
77.98 

24 
22.02 

109 
100.00 

มาก 

7. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี เป็นการเสีย
ภาษีจากยอดก่ึงหน่ึงของประมาณการ
ก าไรสุทธิทั้งปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

86 
78.90 

23 
21.10 

109 
100.00 

มาก 

8. การยืน่แบบแสดงรายการช าระภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี ไม่ตอ้งแนบงบ
การเงินและรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีหรือรายงานของผูส้อบ
บญัชี 

จ านวน 
ร้อยละ 

86 
78.90 

23 
21.10 

109 
100.00 

มาก 
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ตารางที ่4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ต่อ) 

หลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

9. การประมาณการก าไรสุทธิขาดไปเกิน
ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น โดยไม่มีเหตุอนั
สมควร บริษทัจะตอ้งเสียเงินเพิ่มอีก
ร้อยละ 20 ของภาษีท่ีช าระขาด 

จ านวน 
ร้อยละ 

43 
39.45 

 

66 
60.55 

 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

10. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีท่ีช าระแลว้
ในระหวา่งปี สามารถขอคืนไดห้ากมี
จ านวนมากกวา่ จ  านวนภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลประจ าปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

86 
78.90 

23 
21.10 

109 
100.00 

มาก 

11. การน าเงินของบริษทัไปให้กรรมการ
กูย้มืโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ตอ้ง ถือเป็น 
รายไดใ้นการค านวณก าไรหรือขาดทุน
สุทธิทางภาษี 

จ านวน 
ร้อยละ 

45 
41.28 

64 
58.72 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉลีย่รวม ร้อยละ 70.73 29.27 100.00 มาก 

 จากตารางท่ี 4-11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลโดยรวมในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 70.73 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 
29.27 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ค านวณจากยอดก าไรสุทธิในแต่ละงวด
บญัชี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.08 และไม่มีความรู้
ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 0.92 
 2. หลกัเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี แตกต่างจากหลกัเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิ
ทางบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.08 และไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 0.92 
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 3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปีท่ีมีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนในทางภาษี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 76.15 และ
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 23.85 
 4. ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีการลดอตัราภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.78 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 64.22 
 5. รายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี หมายถึง รายไดท่ี้เกิดข้ึนในรอบบญัชี แมย้งั
ไม่ไดรั้บช าระตอ้งน ามาค านวณเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีนั้น ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 72.48 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 27.52 
 6. ผลขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธิน ามาหักเพื่อค านวณก าไรเพื่อเสียภาษีส าหรับปีปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 77.98 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 22.02 
 7. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี เป็นการเสียภาษีจากยอดก่ึงหน่ึงของประมาณการก าไรสุทธิ
ทั้งปี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 78.90 และไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.10 
 8. การยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี ไม่ตอ้งแนบงบการเงินและ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี หรือรายงานของผูส้อบบญัชี  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 78.90 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.10 
 9. การประมาณการก าไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชี
นั้ น โดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีท่ีช าระขาด  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.45 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 60.55 
 10. ภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปีท่ีช าระแล้วในระหว่างปี สามารถขอคืนได้หากมีจ านวน
มากกว่าจ านวนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 78.90 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.10 
 11. การน าเงินของบริษทัไปให้กรรมการกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ตอ้ง ถือเป็น รายไดใ้น
การค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 41.28 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 58.72 
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ตารางที ่4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 

หลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

1. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกคร้ัง ตอ้งมี
การออกหนงัสือใบรับรองการหกั 
ภาษี ณ ท่ีจ่าย 

จ านวน 
ร้อยละ 

108 
99.08 

1 
0.92  

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

2. การจ่ายเงินไดท่ี้มีจ านวนตามสัญญา
ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป จะตอ้ง
ค านวณหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 

จ านวน 
ร้อยละ 

64 
58.72 

45 
41.28 

109 
100.00 

นอ้ย 

3. เงินไดจ้ากการจา้งท าของ จะตอ้งถูก
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 3 

จ านวน 
ร้อยละ 

102 
93.58 

7 
6.42 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

4. เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ จะตอ้งถูก
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 3 

จ านวน 
ร้อยละ 

74 
67.89 

35 
32.11 

109 
100.00 

ปานกลาง 

5. เงินไดจ้ากค่าเบ้ียประกนัวนิาศภยั 
จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัรา
ร้อยละ 1 

จ านวน 
ร้อยละ 

75 
68.81 

34 
31.19 

109 
100.00 

ปานกลาง 

6. เงินไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจากการ
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 5 

จ านวน 
ร้อยละ 

97 
88.99 

12 
11.01 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

7. การซ้ือสินคา้จากกิจการท่ีขายสินคา้
พร้อมใหบ้ริการติดตั้งโดยรวมราคา
สินคา้และค่าติดตั้งเขา้ดว้ยกนั ถือวา่
เป็นการซ้ือสินคา้ ผูจ่้ายเงินไม่ตอ้งหกั
ภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 

จ านวน 
ร้อยละ 

58 
53.21 

51 
46.79 

109 
100.00 

นอ้ย 

8. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย
ระหวา่งปีภาษี สามารถใชเ้ป็นเครดิต
ภาษีในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลคร่ึงปีและประจ าปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

90 
82.57 

19 
17.43 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย (ต่อ) 

หลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

9. กรณีท่ีมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั 
ณ ท่ีจ่าย มากกวา่จ านวนภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจ าปี สามารถขอคืน
ภาษีได ้

จ านวน 
ร้อยละ 

66 
60.55 

43 
39.45 

109 
100.00 

ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่รวม ร้อยละ 74.82 25.18 100.00 มาก 

 จากตารางท่ี 4-12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่ายโดยรวมในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 74.82 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 25.18 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกคร้ัง ต้องมีการออกหนังสือใบรับรองการหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.08 และไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 0.92 
 2. การจ่ายเงินไดท่ี้มีจ านวนตามสัญญาตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป จะตอ้งค านวณหกัภาษีเงิน
ได้ ณ ท่ีจ่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 58.72 และไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 41.28 
 3. เงินได้จากการจ้างท าของ จะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ี จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.58 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 6.42 
 4. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ จะต้องถูกหักภาษี  ณ  ท่ี จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.89 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 32.11 
 5. เงินไดจ้ากค่าเบ้ียประกนัวินาศภยั จะตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 1 ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.81 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 31.19 
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 6. เงินได้จากค่าเช่าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีได้เน่ืองจากการให้เช่าทรัพยสิ์น 
จะตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 88.99 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 11.01 
 7. การซ้ือสินคา้จากกิจการท่ีขายสินคา้พร้อมให้บริการติดตั้งโดยรวมราคาสินคา้และค่า
ติดตั้งเขา้ดว้ยกนั ถือวา่เป็นการซ้ือสินคา้ ผูจ่้ายเงินไม่ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 53.21 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 
46.79 
 8. ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่ายระหว่างปีภาษี สามารถใช้เป็นเครดิตภาษีในการ
ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีและประจ าปี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.57 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 17.43  
 9. กรณีท่ีมีภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่าย มากกว่าจ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจ าปี สามารถขอคืนภาษีได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 60.55 และไม่
มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 39.45 

ตารางที ่4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หลกัเกณฑ์ภาษีธุรกจิเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิม่ 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

1. ผูข้ายอสังหาริมทรัพยมี์หนา้ท่ีตอ้งยืน่
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ 
พร้อมกบัช าระภาษีธุรกิจเฉพาะต่อเจา้
พนกังานท่ีดินผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ณ วนัท่ีรับจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม 

จ านวน 
ร้อยละ 

47 
43.12 

62 
56.88 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอ้งเสียภาษีในอตัรา
ร้อยละ 3 ของราคาขายหรือราคา
ประเมินแลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า และ
รายไดส่้วนทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 ของ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (คืออตัราร้อยละ 3.3 
ของราคาขายหรือราคาประเมินท่ีสูงกว่า) 

จ านวน 
ร้อยละ 

87 
79.82 

22 
20.18 

109 
100.00 

มาก 
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ตารางที ่4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ) 

หลกัเกณฑ์ภาษีธุรกจิเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิม่ 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับ

ความรู้
ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

3. การผลกัภาระให้ผูซ้ื้อออกค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะและหรือค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทน ตอ้งน าเงิน
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและหรือค่าธรรมเนียมท่ี
ผูซ้ื้อออกแทนให้ ไปรวมกบัรายรับเพื่อเป็น
ฐานภาษีในการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะดว้ย 

จ านวน 
ร้อยละ 

44 
40.37 

65 
59.63 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นกิจการท่ีตอ้งเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะจึงไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่า 
เพิ่ม ไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

จ านวน 
ร้อยละ 

94 
86.24 

15 
13.76 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกิจการท่ีตอ้งเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ตอ้งจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากกิจการมีรายไดอ่ื้นท่ี
ไม่ใช่รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์
เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ผูป้ระกอบ
กิจการนั้นจะตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

จ านวน 
ร้อยละ 

50 
45.87 

59 
54.13 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

6. ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินค่างวด
หรือเงินดาวน์ไดค้รบตามสัญญา มีการ
ยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขาย และไม่ไดมี้การ
คืนเงินส่วนท่ีเรียกเกบ็มาแลว้บางส่วนใหก้บั
ลูกคา้ เงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ท่ีไดมี้การ
ยกเลิกสัญญานั้นจะตอ้งน าไปเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป นบั
แต่เดือนท่ีมีการยกเลิกสัญญากบัลูกคา้ และ
น าไปค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีดว้ย 

จ านวน 
ร้อยละ 

38 
34.86 

71 
65.14 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉลีย่รวม ร้อยละ 55.05 44.95 100.00 น้อย 
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 จากตารางท่ี 4-13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรวมในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 55.05 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 44.95 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ผูข้ายอสังหาริมทรัพยมี์หน้าท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ พร้อมกับ
ช าระภาษีธุรกิจเฉพาะต่อเจา้พนกังานท่ีดินผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ วนัท่ีรับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.12 
และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 56.88 
 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 3 ของราคาขายหรือราคาประเมินแลว้แต่
อยา่งใดจะมากกว่า และรายไดส่้วนทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ (คืออตัราร้อยละ 3.3 
ของราคาขายหรือราคาประเมินท่ีสูงกว่า) ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 79.82 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 20.18  
 3. การผลกัภาระให้ผูซ้ื้อออกค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและหรือค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมแทน ตอ้งน าเงินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและหรือค่าธรรมเนียมท่ีผูซ้ื้อออกแทนให้ ไป
รวมกบัรายรับเพื่อเป็นฐานภาษีในการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.37 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 59.63 
 4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นกิจการท่ีต้องเสี ยภาษี ธุรกิจเฉพาะจึงได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.24 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 13.76 
 5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจการท่ีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากกิจการมีรายไดอ่ื้นท่ีไม่ใช่รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์กินกวา่ 1,800,000 
บาทต่อปี ผูป้ระกอบกิจการนั้นจะตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.87 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.13 
 6. ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินค่างวดหรือเงินดาวน์ไดค้รบตามสัญญา มีการยกเลิก
สัญญาจะซ้ือจะขาย และไม่ไดมี้การคืนเงินส่วนท่ีเรียกเก็บมาแลว้บางส่วนให้กบัลูกคา้ เงินท่ีเรียกเก็บ
จากลูกคา้ท่ีไดมี้การยกเลิกสัญญานั้นจะตอ้งน าไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
นบัแต่เดือนท่ีมีการยกเลิกสัญญากบัลูกคา้ และน าไปค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 34.86 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 65.14 
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ตารางที ่4-14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
   ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัเกณฑ์ภาษีอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จะตอ้งยืน่
แบบแสดงรายการ ภายในเดือน
กุมภาพนัธ์ของทุกปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

52 
47.71 

57 
52.29 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตอ้งเสียภาษี
ในอตัราร้อยละ 12.5% ของค่ารายปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

90 
82.57 

19 
17.43 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

3. ภาษีป้ายจะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ 
ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี  

จ านวน 
ร้อยละ 

87 
79.82 

22 
20.18 

109 
100.00 

มาก 

4. ภาษีป้าย ค านวณจากขนาดพื้นท่ี และ
ประเภทของตวัอกัษรบนป้าย 

จ านวน 
ร้อยละ 

77 
70.64 

32 
29.36 

109 
100.00 

มาก 

5. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษร
ต่างประเทศ หรือปนกบัภาพ จะเสีย
ภาษีในอตัราต่างจากป้ายท่ีเป็น
อกัษรไทยลว้น 

จ านวน 
ร้อยละ 

57 
52.29 

52 
47.71 

109 
100.00 

นอ้ย 

6. การท าสัญญากูย้มืเงินจากธนาคาร 
ตอ้งเสียอากรแสตมป์ 

จ านวน 
ร้อยละ 

50 
45.87 

59 
54.13 

109 
100.00 

นอ้ยท่ีสุด 

7. การท าสัญญาจา้งท าของ ผูรั้บจา้งมี
หนา้ท่ีตอ้งเสียอากรและเป็นผูขี้ดฆ่า
แสตมป์ 

จ านวน 
ร้อยละ 

56 
51.38 

53 
48.62 

109 
100.00 

นอ้ย 

8. การท าสัญญาจา้งท าของจะตอ้งติด
อากรแสตมป์ 1 บาท ของทุกจ านวน
เงิน 1,000 บาท ของค่าจา้งท่ีก าหนด
ไว ้

จ านวน 
ร้อยละ 

91 
83.49 

18 
16.51 

 

109 
100.00 

มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลีย่รวม ร้อยละ 64.22 35.78 100.00 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4-14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภาษี
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.22 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็น
ร้อยละ 35.78 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.71 และไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 52.29 
 2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5% ของค่ารายปี  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.57 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 17.43 
 3. ภาษีป้ายจะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 79.82 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 
20.18 
 4. ภาษีป้ายค านวณจากขนาดพื้นท่ี และประเภทของตวัอกัษรบนป้าย ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 70.64 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 
29.36 
 5. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพ จะเสียภาษีในอตัราต่างจาก
ป้ายท่ีเป็นอกัษรไทยลว้น ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 52.29 
และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 47.71 
 6. การท าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคาร ตอ้งเสียอากรแสตมป์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.87 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.13 
 7. การท าสัญญาจา้งท าของ ผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งเสียอากรและเป็นผูขี้ดฆ่าแสตมป์ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 51.38 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิด
เป็นร้อยละ 48.62 
 8. การท าสัญญาจา้งท าของจะตอ้งติดอากรแสตมป์ 1 บาท ของทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท 
ของค่าจา้งท่ีก าหนดไว ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
83.49 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 16.51 
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ตารางที ่4-15 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
        หลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรในแต่ละดา้น 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้

ความเข้าใจ มี ไม่มี รวม 
1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้รายได้  73.70 26.30 100.00 มาก 
2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย  73.89 26.11 100.00 มาก 
3. ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวล

รัษฎากร  
83.79 16.21 100.00 มากท่ีสุด 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล  70.73 29.27 100.00 มาก 
5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย  74.82 25.18 100.00 มาก 
6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม 55.05 44.95 100.00 นอ้ย 
7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 64.22 35.78 100.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่รวม 70.89 29.11 100.00 มาก 

 จากตารางท่ี 4-15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 70.89 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อย
ละ 29.11 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73.70 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 26.30 
 2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73.89 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 26.11 
 3. ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.79 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 16.21 
 4. ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 70.73 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 29.27 
 5. ด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 74.82 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 25.18 
 6. ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 55.05 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 44.95 
 7. ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.22 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 35.78 



 

49 

4.3 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบั
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง และต าแหน่งงาน 

ตารางที ่4-16 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 
        จ  าแนกตามเพศ 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 

ชาย 
(n=24) 

หญงิ 
(n=85) 

รวม
(n=109) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้รายได้  78.47 
(มาก) 

72.35 
(มาก) 

73.70 
(มาก) 

2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย  76.89 
(มาก) 

73.05 
(มาก) 

73.89 
(มาก) 

3. ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวล
รัษฎากร  

86.11 
(มากท่ีสุด) 

83.14 
(มากท่ีสุด) 

83.79 
(มากท่ีสุด) 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล  75.76 
(มาก) 

69.30 
(ปานกลาง) 

70.73 
(มาก) 

5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย  75.00 
(มาก) 

74.77 
(มาก) 

74.82 
(มาก) 

6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

63.19 
(ปานกลาง) 

52.75 
(นอ้ย) 

55.05 
(นอ้ย) 

7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 71.35 
(มาก) 

62.21 
(ปานกลาง) 

64.22 
(ปานกลาง) 

คะแนนเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

75.25 
(มาก) 

69.65 
(ปานกลาง) 

70.89 
(มาก) 

 จากตารางท่ี 4-16 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามเพศ มีดงัน้ี 
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 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและ
ภาษีอากรโดยรวมในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 75.25) โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุดใน
ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 86.11) มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัมากดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 78.47) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชี
ดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 76.89) ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 75.76) 
ด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 75.00) ด้านหลักเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 71.35) และมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 63.19) 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชี
และภาษีอากรโดยรวมในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 69.65) โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก
ท่ีสุดด้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 83.14) มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมากด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 74.77) ด้าน
หลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 73.05) ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 72.35) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (คะแนนเฉล่ีย 69.30) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 62.21) และมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบันอ้ยดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 52.75) 
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ตารางที ่4-17 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามอาย ุ

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 
อายุต ่ากว่า 30 ปี 

(n=67) 
อายุ 31 – 40 ปี 

(n=19) 
อายุ 41 – 50 ปี 

(n=16) 
อายุมากกว่า 50 ปี 

(n=7) 
รวม 

(n=109) 
1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้

รายได ้ 
คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

62.19 
(ปลานกลาง) 

87.72 
(มากท่ีสุด) 

94.79 
(มากท่ีสุด) 

97.62 
(มากท่ีสุด) 

73.70 
(มาก) 

2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
ค่าใชจ่้าย  

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

62.28 
(ปานกลาง) 

89.00 
(มากท่ีสุด) 

93.75 
(มากท่ีสุด) 

98.70 
(มากท่ีสุด) 

73.89 
(มาก) 

3. ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร  

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

75.62 
(มาก) 

92.98 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

83.79 
(มากท่ีสุด) 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล  คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

58.62 
(นอ้ย) 

85.65 
(มากท่ีสุด) 

90.91 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

70.73 
(มาก) 

5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล
หกั ณ ท่ีจ่าย  

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

61.19 
(ปานกลาง) 

92.40 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

74.82 
(มาก) 

6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

34.83 
(นอ้ยท่ีสุด) 

76.32 
(มาก) 

96.88 
(มากท่ีสุด) 

95.24 
(มากท่ีสุด) 

55.05 
(นอ้ย) 

7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

50.19 
(นอ้ย) 

84.21 
(มากท่ีสุด) 

89.06 
(มากท่ีสุด) 

82.14 
(มากท่ีสุด) 

64.22 
(ปานกลาง) 

คะแนนเฉลีย่รวม 
คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

57.84 
(น้อย) 

86.90 
(มากทีสุ่ด) 

95.06 
(มากทีสุ่ด) 

96.24 
(มากทีสุ่ด) 

70.89 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4-17 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามอาย ุมีดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบันอ้ย (คะแนนเฉล่ีย 57.84) โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก
ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 75.62) มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัปานกลางดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 62.28) ดา้นหลกัเกณฑ์
ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 62.19) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย 
(คะแนนเฉล่ีย 61.19) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนน
เฉล่ีย 58.62) ด้านหลักเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (คะแนนเฉล่ีย 50.19) และมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดบันอ้ยท่ีสุดดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 34.83) 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 86.90) โดยมีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร  (คะแนนเฉล่ีย 92.98) ด้าน
หลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 92.40) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการ
รับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 89.00) ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 87.72) 
ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 85.65) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนน
เฉล่ีย 84.21) และมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(คะแนนเฉล่ีย 76.32) 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 95.06) โดยเรียงล าดบัจากคะแนน
เฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร และดา้นหลกัเกณฑ์
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย เท่ากนั (คะแนนเฉล่ีย 100.00) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 96.88) ด้านหลักเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 
94.79) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใช้จ่าย (คะแนนเฉล่ีย 93.75) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 90.91) และดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 89.06) 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา่ 50 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีและภาษีอากรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 96.24) โดยเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ีย
มากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล และดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย เท่ากนั (คะแนนเฉล่ีย 100.00) ดา้น
หลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 98.70) ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
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รายได ้(คะแนนเฉล่ีย 97.62) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 95.24) 
และดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 82.14)  

ตารางที ่4-18 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 
        จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 

ปริญญาตรี
(n=93) 

ปริญญาโท
(n=16) 

รวม
(n=109) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้รายได้  69.35 
(ปานกลาง) 

98.96 
(มากท่ีสุด) 

73.70 
(มาก) 

2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย  69.50 
(ปานกลาง) 

99.43 
(มากท่ีสุด) 

73.89 
(มาก) 

3. ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวล
รัษฎากร  

81.36 
(มากท่ีสุด) 

97.92 
(มากท่ีสุด) 

83.79 
(มากท่ีสุด) 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล  66.37 
(ปานกลาง) 

96.02 
(มากท่ีสุด) 

70.73 
(มาก) 

5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย  70.49 
(มาก) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

74.82 
(มาก) 

6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะ  และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

48.21 
(นอ้ยท่ีสุด) 

94.79 
(มากท่ีสุด) 

55.05 
(นอ้ย) 

7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 59.95 
(นอ้ย) 

89.06 
(มากท่ีสุด) 

64.22 
(ปานกลาง) 

คะแนนเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

66.46 
(ปานกลาง) 

96.60 
(มากทีสุ่ด) 

70.89 
(มาก) 

 จากตารางท่ี 4-18 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 66.46) โดยมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุดดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 
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81.36) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนน
เฉล่ีย 70.49) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใช้จ่าย 
(คะแนนเฉล่ีย 69.50) ด้านหลักเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้รายได้  (คะแนนเฉล่ีย  69.35) ด้าน
หลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 66.37) มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยด้าน
หลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 59.95) และมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยท่ีสุดดา้น
หลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 48.21) 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 96.61) โดยเรียงล าดบัจาก
คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 
100.00) ด้านหลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้ค่าใช้จ่าย (คะแนนเฉล่ีย 99.43) ด้านหลักเกณฑ์ทาง
บัญชีด้านการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 98.96) ด้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวล
รัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 97.92) ด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (คะแนนเฉล่ีย 96.02) ด้าน
หลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 94.79) และดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 89.06) 
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ตารางที ่4-19 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 
น้อยกว่า 5 ปี 

(n=69) 
5 – 10 ปี 
(n=15) 

11 – 15 ปี 
(n=18) 

มากกว่า 15 ปี 
(n=7) 

รวม 
(n=109) 

1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
รายได ้

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

62.32 
(ปานกลาง) 

87.78 
(มากท่ีสุด) 

96.30 
(มากท่ีสุด) 

97.62 
(มากท่ีสุด) 

73.70 
(มาก) 

2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
ค่าใชจ่้าย 

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

62.32 
(ปานกลาง) 

90.91 
(มากท่ีสุด) 

94.44 
(มากท่ีสุด) 

98.70 
(มากท่ีสุด) 

73.89 
(มาก) 

3. ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร  

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

75.60 
(มาก) 

96.67 
(มากท่ีสุด) 

98.15 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

83.79 
(มากท่ีสุด) 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

58.89 
(นอ้ย) 

87.27 
(มากท่ีสุด) 

90.91 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

70.73 
(มาก) 

5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ 
ท่ีจ่าย 

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

61.35 
(ปานกลาง) 

94.81 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

74.82 
(มาก) 

6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

34.54 
(นอ้ยท่ีสุด) 

82.22 
(มากท่ีสุด) 

95.37 
(มากท่ีสุด) 

95.24 
(มากท่ีสุด) 

55.05 
(นอ้ย) 

7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

50.36 
(นอ้ย) 

86.67 
(มากท่ีสุด) 

89.58 
(มากท่ีสุด) 

87.50 
(มากท่ีสุด) 

64.22 
(ปานกลาง) 

คะแนนเฉลีย่รวม 
คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

57.91 
(น้อย) 

89.48 
(มากทีสุ่ด) 

94.96 
(มากทีสุ่ด) 

97.01 
(มากทีสุ่ด) 

70.89 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4-19 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น
บญัชี มีดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีน้อยกว่า 5 ปี มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัน้อย (คะแนนเฉล่ีย 
57.91) โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร 
(คะแนนเฉล่ีย 75.60) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางด้านหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้
รายได้ และด้านหลักเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้ค่าใช้จ่าย เท่ากัน (คะแนนเฉล่ีย 62.32) ด้าน
หลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 61.35) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย
ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 58.89) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนน
เฉล่ีย 50.36) และมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยท่ีสุดด้านหลักเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 34.54) 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี  5 – 10 ปี มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 89.48) 
โดยเรียงล าดับจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 96.67) ด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนน
เฉล่ีย 94.81) ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 90.91) ดา้นหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีด้านการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 87.78) ด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 
87.27) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 86.67) และดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 82.22) 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 11 – 15 ปี มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 94.96) 
โดยเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 
(คะแนนเฉล่ีย 100.00) ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 98.15) 
ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 96.30) ด้านหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 95.37) ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 
94.44) ด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (คะแนนเฉล่ีย 90.91) และด้านหลักเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 89.58) 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านบญัชีมากกว่า 15 ปี มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 
97.01) โดยเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตาม
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ประมวลรัษฎากร ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ 
ท่ีจ่าย เท่ากนั (คะแนนเฉล่ีย 100.00) ด้านหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใช้จ่าย (คะแนนเฉล่ีย 
98.70) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได ้(คะแนนเฉล่ีย 97.62) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 95.24) และดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 
87.50) 
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ตารางที ่4-20 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 
        เก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง  

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษอีากร 
น้อยกว่า 5 ปี 

(n=73) 
5 – 10 ปี 
(n=21) 

11 – 15 ปี 
(n=13) 

มากกว่า 15 ปี 
(n=2) 

รวม 
(n=109) 

1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
รายได ้ 

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

63.93 
(ปานกลาง) 

90.48 
(มากท่ีสุด) 

97.44 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

73.70 
(มาก) 

2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
ค่าใชจ่้าย  

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

64.38 
(ปานกลาง) 

90.04 
(มากท่ีสุด) 

97.20 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

73.89 
(มาก) 

3. ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร  

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

76.71 
(มาก) 

98.41 
(มากท่ีสุด) 

97.44 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

83.79 
(มากท่ีสุด) 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล  คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

57.04 
(นอ้ย) 

86.58 
(มากท่ีสุด) 

96.50 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

70.73 
(มาก) 

5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั 
ณ ท่ีจ่าย  

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

63.32 
(ปานกลาง) 

96.83 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

74.82 
(มาก) 

6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

37.90 
(นอ้ยท่ีสุด) 

84.92 
(มากท่ีสุด) 

98.72 
(มากท่ีสุด) 

100.00 
(มากท่ีสุด) 

55.05 
(นอ้ย) 

7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง คะแนนเฉล่ีย 
(แปลผล) 

52.40 
(นอ้ย) 

88.69 
(มากท่ีสุด) 

87.50 
(มากท่ีสุด) 

87.50 
มากท่ีสุด 

64.22 
(ปานกลาง) 

คะแนนเฉลีย่รวม 
คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

59.38 
(น้อย) 

90.85 
(มากที่สุด) 

96.40 
(มากที่สุด) 

98.21 
มากที่สุด 

70.89 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4-20 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น
บญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง มีดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยโ์ดยตรงนอ้ยกวา่ 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร
โดยรวมในระดบัน้อย (คะแนนเฉล่ีย 59.38) โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากด้านการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 76.71) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง
ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 64.38) ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการ
รับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 63.93) ด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 
63.32) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 57.04) 
ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เท่ากนั (คะแนนเฉล่ีย 52.40) และมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย
ท่ีสุดดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 37.90) 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 5 – 10 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรใน
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 90.85) โดยเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 98.41) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้
นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 96.83) ด้านหลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้รายได้ (คะแนน
เฉล่ีย 90.48) ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 90.04) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษี
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 88.69) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 86.58) และ
ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 84.92) 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 11 – 15 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรใน
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 96.40) โดยเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
หลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 100.00) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 98.72) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ และดา้นการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร เท่ากนั (คะแนนเฉล่ีย 97.44) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชี
ดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 97.20) ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 96.50) 
และดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 87.50) 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยโ์ดยตรงมากกวา่ 15 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร
ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 98.21) โดยเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
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ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย ดา้นการ
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดา้นหลกัเกณฑ์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย และด้านหลักเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่ากัน 
(คะแนนเฉล่ีย 100.00) และดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 87.50) 

ตารางที ่4-21 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 
        จ  าแนกตามฐานะของผูท้  าบญัชี  

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 

พนักงานบัญชี
ของกจิการ 

(n=71) 

ผู้ทีป่ฏิบัติงานกบั
ส านักงาน

ให้บริการด้าน
การบัญชี(n=38) 

รวม 
(n=109) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
รายได ้ 

71.13 
(มาก) 

79.82 
(มาก) 

73.70 
(มาก) 

2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
ค่าใชจ่้าย  

69.91 
(ปานกลาง) 

81.34 
(มากท่ีสุด) 

73.89 
(มาก) 

3. ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษี
ตามประมวลรัษฎากร  

79.34 
(มาก) 

92.11 
(มากท่ีสุด) 

83.79 
(มากท่ีสุด) 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล  65.94 
(ปานกลาง) 

79.67 
(มาก) 

70.73 
(มาก) 

5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล
หกั ณ ท่ีจ่าย  

70.74 
(มาก) 

82.46 
(มากท่ีสุด) 

74.82 
(มาก) 

6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

47.18 
(นอ้ยท่ีสุด) 

69.74 
(ปานกลาง) 

55.05 
(นอ้ย) 

7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 54.75 
(นอ้ย) 

81.91 
(มากท่ีสุด) 

64.22 
(ปานกลาง) 

คะแนนเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

65.57 
(ปานกลาง) 

81.01 
(มากทีสุ่ด) 

70.89 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4-21 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามฐานะของผูท้  าบญัชี มีดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นพนักงานบัญชีของกิจการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 65.57) โดยมีความรู้
ความเข้าใจในระดับมากด้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 
79.34) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได ้(คะแนนเฉล่ีย 71.13) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้
นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 70.74) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางดา้นหลกัเกณฑ์
ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใช้จ่าย (คะแนนเฉล่ีย 69.91) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนน
เฉล่ีย 65.94) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 54.75) 
และมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยท่ีสุดด้านหลักเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(คะแนนเฉล่ีย 47.18) 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานกบัส านกังานให้บริการดา้นการบญัชี มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 81.01) โดย
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุดด้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร 
(คะแนนเฉล่ีย 92.11) ด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 82.46) ด้าน
หลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนนเฉล่ีย 81.91) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใช้จ่าย 
(คะแนนเฉล่ีย 81.34) มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ 
(คะแนนเฉล่ีย 79.82) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 79.67) และมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัปานกลางดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 69.74) 
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ตารางที ่4-22 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 
        จ  าแนกตามต าแหน่งงานในปัจจุบนั  

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 

พนักงานบัญชี 
(n=52) 

สมุห์บัญชี / 
หัวหน้าฝ่าย
บัญชี(n=19) 

รวม 
(n=71) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

คะแนนเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
รายได ้ 

60.58 
(ปานกลาง) 

97.37 
(มากท่ีสุด) 

73.70 
(มาก) 

2. ดา้นหลกัเกณฑท์างบญัชีดา้นการรับรู้
ค่าใชจ่้าย  

59.44 
(นอ้ย) 

98.56 
(มากท่ีสุด) 

73.89 
(มาก) 

3. ดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษี
ตามประมวลรัษฎากร  

72.44 
(มาก) 

98.25 
(มากท่ีสุด) 

83.79 
(มากท่ีสุด) 

4. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล  54.72 
(นอ้ย) 

96.65 
(มากท่ีสุด) 

70.73 
(มาก) 

5. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล
หกั ณ ท่ีจ่าย  

60.26 
(ปานกลาง) 

99.42 
(มากท่ีสุด) 

74.82 
(มาก) 

6. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

29.81 
(นอ้ยท่ีสุด) 

94.74 
(มากท่ีสุด) 

55.05 
(นอ้ย) 

7. ดา้นหลกัเกณฑภ์าษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 42.55 
(นอ้ยท่ีสุด) 

88.16 
(มากท่ีสุด) 

64.22 
(ปานกลาง) 

คะแนนเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

54.26 
(น้อย) 

96.16 
(มากทีสุ่ด) 

70.89 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4-22 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร จ าแนกตามต าแหน่งงานในปัจจุบนั มีดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบันอ้ย (คะแนนเฉล่ีย 54.26) โดยมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก
ดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 72.44) มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัปานกลางด้านหลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้รายได้ (คะแนนเฉล่ีย 60.58) ด้านหลกัเกณฑ์
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 60.26) มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยด้าน
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย (คะแนนเฉล่ีย 59.44) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
(คะแนนเฉล่ีย 54.72) มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยท่ีสุดด้านหลักเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
(คะแนนเฉล่ีย 42.55) และดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 29.81) 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี เป็นสมุห์บัญชี / หัวหน้าฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (คะแนนเฉล่ีย 96.16) โดยเรียงล าดบัจาก
คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 
99.42) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใช้จ่าย (คะแนนเฉล่ีย 98.56) ดา้นการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 98.25) ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้รายได้ 
(คะแนนเฉล่ีย 97.37) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คะแนนเฉล่ีย 96.65) ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 94.74) และดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (คะแนน
เฉล่ีย 88.16) 
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4.4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4-23 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรของธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัญหาเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษอีากรของธุรกจิ 
ระดบัปัญหา 

รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดบั
ปัญหา มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ผูท้  าบญัชีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ
รับรู้รายได ้

7.34 32.11 41.28 18.35 0.92 100.00 3.27 ปานกลาง 

2. มีความยุง่ยากในการรับรู้ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนของธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์

5.50 53.21 30.28 11.01 - 100.00 3.53 มาก 

3. ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ท าใหไ้ม่ทราบขอ้กฎหมายและไม่เขา้ใจในหลกัปฏิบติั 

7.34 37.61 44.96 10.09 - 100.00 3.42 ปานกลาง 

4. ผูท้  าบญัชีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเสีย
ภาษี 

9.17 35.78 40.37 14.68 - 100.00 3.39 ปานกลาง 

5. กิจการเสียภาษีไม่ถูกตอ้ง ท าใหต้อ้งจ่ายเบ้ียปรับ เงินเพ่ิม 5.50 44.04 42.20 8.26 - 100.00 3.47 ปานกลาง 
6. กิจการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีอากรใหม่ๆ ล่าชา้ 10.09 37.61 46.80 5.50 - 100.00 3.52 มาก 
7. การใชดุ้ลพินิจในการตอบค าถามของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรแตกต่าง

กนั 
31.19 53.21 13.76 0.92 0.92 100.00 4.13 มาก 

8. เจา้หนา้ท่ีสรรพากรไม่สามารถใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ี
ชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีได ้

35.78 51.37 11.93 0.92 - 100.00 4.22 มาก 

คะแนนเฉลีย่รวม 13.99 43.11 33.95 8.72 0.23 100.00 3.62 มาก 



 

65 

 จากตารางท่ี 4-23 พบวา่ ร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชี
และภาษีอากรของธุรกิจ ของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาผูท้  าบญัชีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการรับรู้รายได้อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.28 โดยค่าเฉล่ียของปัญหาเท่ากบั 
3.27 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองมีความยุ่งยากในการรับรู้ค่าใช้จ่ายและ
ตน้ทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.21โดยค่าเฉล่ียของปัญหาเท่ากบั 
3.53 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่ทราบขอ้กฎหมายและไม่เขา้ใจในหลกัปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 44.96 โดยค่าเฉล่ียของปัญหาเท่ากบั 3.42 
 4. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองท าบัญชีไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเสียภาษีอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.37โดยค่าเฉล่ียของปัญหา
เท่ากบั 3.39 
 5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองกิจการเสียภาษีไม่ถูกตอ้ง ท าให้ตอ้งจ่าย
เบ้ียปรับ เงินเพิ่มอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 44.04 โดยค่าเฉล่ียของปัญหาเท่ากบั 3.47  
 6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองกิจการได้รับข้อมูลเก่ียวกับภาษีอากร
ใหม่ๆ ล่าชา้อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.80 โดยค่าเฉล่ียของปัญหาเท่ากบั 3.52 
 7. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองการใช้ดุลพินิจในการตอบค าถามของ
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรแตกต่างกนัในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.21 โดยค่าเฉล่ียของปัญหาเท่ากบั 4.13 
 8. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองเจ้าหน้าท่ีสรรพากรไม่สามารถให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนแก่ผูเ้สียภาษีได้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.37 โดย
ค่าเฉล่ียของปัญหาเท่ากบั 4.22 
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  บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของผูท้  า
บัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ประชากร คือ ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ท่ีอยู่ระหวา่งการขาย จ านวน 109 
ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แล้วน าขอ้มูลมาประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.98 
มีอายุต  ่ ากว่า 30 ปี  ร้อยละ 61.47 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 85.32 โดยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบญัชีน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 63.30 และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรงนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 66.97 เป็นผูท้  าบญัชีท่ี
มีฐานะเป็นพนกังานบญัชีของกิจการ ร้อยละ 65.14 ต าแหน่งพนกังานบญัชี ร้อยละ 73.24 

 5.1.2 ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับ
หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 
 1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร โดยรวม 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร โดยรวม ทั้งหมด 109 ราย พบวา่  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 70.89) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้
ความเขา้ใจมากท่ีสุดในดา้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร (คะแนนเฉล่ีย 83.79) 
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และมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นหลกัเกณฑภ์าษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 
55.05) 
 2. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรในแต่ละด้าน 
 2.1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้รายได้ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้
รายไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 73.70) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจมาก
ท่ีสุดในเร่ืองการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การขาย ถือว่าเกิดข้ึนแล้วเม่ือ ผูซ้ื้อและผูข้ายไดท้  า
สัญญาจะซ้ือจะขายและมีการช าระราคาตามสัญญา (คะแนนเฉล่ีย 100.00) และมีความรู้ความเขา้ใจ
น้อยท่ีสุดในเร่ืองมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(NPAEs) ก าหนดวธีิการรับรู้รายไดข้องธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ว ้3 วิธี คือ 1)การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน 
(Full Accrual Method) 2)รับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of Completion 
Method) และ 3)รับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ (Installment Method) (คะแนนเฉล่ีย 
35.78) 
 2.2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้ค่าใช้จ่าย 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้
ค่าใช้จ่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 73.89) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
มากท่ีสุดในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1)ตน้ทุนขาย 2)ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และ 3)ดอกเบ้ีย
จ่าย (คะแนนเฉล่ีย 88.07) และมีความรู้ความเขา้ใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองเบ้ียปรับและหรือเงินเพิ่มภาษี
อากร ค่าปรับทางอาญา ถือเป็น รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิทางบญัชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
(คะแนนเฉล่ีย 43.12) 
 2.3 ความรู้ความเข้าใจด้านการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตาม
ประมวลรัษฎากรโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 83.79) โดยผูต้อบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดในเร่ืองธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งยื่นเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ปีละ 2 คร้ัง 
ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดค้ร่ึงปี และภาษีเงินไดป้ระจ าปี (คะแนนเฉล่ีย 99.08) และมีความรู้ความเขา้ใจน้อย
ท่ีสุดในเร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ผูจ่้ายเงินไดต้อ้งน าส่งค่าภาษีต่อสรรพากร ภายใน 7 วนั 
นบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีจ่ายเงิน ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.53 (คะแนนเฉล่ีย 68.81) 
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 2.4 ความรู้ความเข้าใจด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 70.73) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดใน
เร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ค านวณจากยอดก าไรสุทธิในแต่ละงวดบญัชี และ
เร่ืองหลกัเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี แตกต่างจากหลกัเกณฑก์ารค านวณก าไรสุทธิทางบญัชี 
เท่ากนั (คะแนนเฉล่ีย 99.08) และมีความรู้ความเขา้ใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีการลดอตัราภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 
ของก าไรสุทธิ (คะแนนเฉล่ีย 35.78) 
 2.5 ความรู้ความเข้าใจด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก 
ณ ท่ีจ่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 74.82) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
มากท่ีสุดในเร่ืองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกคร้ัง ตอ้งมีการออกหนงัสือใบรับรองการหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย 
(คะแนนเฉล่ีย 99.08) และมีความรู้ความเขา้ใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองการซ้ือสินคา้จากกิจการท่ีขายสินคา้
พร้อมให้บริการติดตั้งโดยรวมราคาสินคา้และค่าติดตั้งเขา้ดว้ยกนั ถือวา่เป็นการซ้ือสินคา้ ผูจ่้ายเงินไม่
ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย (คะแนนเฉล่ีย 53.21) 
 2.6 ความรู้ความเข้าใจด้านหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกจิเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิม่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย (คะแนนเฉล่ีย 55.05) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เขา้ใจมากท่ีสุดในเร่ืองธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจึงได้รับยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (คะแนนเฉล่ีย 86.24) และมีความรู้ความเขา้ใจน้อย
ท่ีสุดในเร่ืองในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินค่างวดหรือเงินดาวน์ไดค้รบตามสัญญา มีการยกเลิก
สัญญาจะซ้ือจะขาย และไม่ไดมี้การคืนเงินส่วนท่ีเรียกเก็บมาแลว้บางส่วนให้กบัลูกคา้ เงินท่ีเรียกเก็บ
จากลูกคา้ท่ีไดมี้การยกเลิกสัญญานั้นจะตอ้งน าไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
นบัแต่เดือนท่ีมีการยกเลิกสัญญากบัลูกคา้ และน าไปค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีดว้ย (คะแนนเฉล่ีย 34.86) 
 2.7 ความรู้ความเข้าใจด้านหลกัเกณฑ์ภาษีอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 64.22) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจมาก
ท่ีสุดในเร่ืองการท าสัญญาจา้งท าของจะตอ้งติดอากรแสตมป์ 1 บาท ของทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท 
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ของค่าจา้งท่ีก าหนดไว ้(คะแนนเฉล่ีย 83.49) และมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการท าสัญญา
กูย้มืเงินจากธนาคาร ตอ้งเสียอากรแสตมป์ (คะแนนเฉล่ีย 45.87) 

 5.1.3 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัด
เชียงใหม่เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร 
 จากผลการเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ทั้งหมด 109 ราย โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง และต าแหน่งงาน 
พบวา่ 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและ
ภาษีอากรในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 75.25) และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 69.65) 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัน้อย (คะแนนเฉล่ีย 57.84) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 
31-40 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับมากท่ีสุด 
(คะแนนเฉล่ีย 86.90) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 95.06) และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 96.24) 
 3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 66.46) และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษี
อากรโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 96.61) 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีน้อยกว่า 5 ปี มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัน้อย (คะแนนเฉล่ีย 
57.91) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 5 – 10 ปี มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 89.48) ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านบญัชี 11 – 15 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 94.96) และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีมากกวา่ 15 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 97.01) 
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 5. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยโ์ดยตรงนอ้ยกวา่ 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร
โดยรวมในระดบัน้อย (คะแนนเฉล่ีย 59.38) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 5 – 10 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์าง
บัญชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 90.85) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 11 – 15 ปี มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
96.40) และผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยโ์ดยตรงมากกวา่ 15 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 98.21) 
 6. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นพนักงานบัญชีของกิจการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 65.57) และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานกับส านักงานให้บริการด้านการบัญชี  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 81.01) 
 7. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นพนักงานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บัญชีและภาษีอากรโดยรวมในระดับน้อย (คะแนนเฉล่ีย 54.26) และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
สมุห์บญัชี / หัวหน้าฝ่าย มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรโดยรวมใน
ระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 96.16) 

 5.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามหลักเกณฑ์ทางบัญชี
และภาษีอากรของธุรกจิ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทาง
บัญชีและภาษีอากรของธุรกิจ ทั้ งหมด 109 ราย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 โดย
ประเด็นปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองเจา้หนา้ท่ีสรรพากรไม่สามารถให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมาคือ เร่ืองการใชดุ้ลพินิจใน
การตอบค าถามของเจา้หน้าท่ีสรรพากรแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และเร่ืองมีความยุ่งยากใน
การรับรู้ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และประเด็นปัญหาท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ เร่ืองผูท้  าบญัชีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการรับรู้รายได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 เร่ืองผูท้  าบญัชีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการเสียภาษี  มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ  3.39 และเร่ืองระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย มีการ
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เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่ทราบขอ้กฎหมายและไม่เขา้ใจในหลกัปฏิบติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.42 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดั
เชียงใหมเ่ก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร พบวา่ 
 1. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกศลดา 
นาคสกุล (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปาง
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารเสียภาษี พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจดา้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 2. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
หลกัเกณฑ์การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ค านวณจากยอดก าไรสุทธิในแต่ละงวดบญัชี ซ่ึงสอดคล้องกับเกศลดา นาคสกุล 
(2557) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์การเสียภาษี พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของธุรกิจเซรามิค ค านวณจากยอดก าไรสุทธิในแต่ละงวดบญัชีมาก
ท่ีสุดเช่นกนั 
 3. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
หลกัเกณฑภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่ายในระดบัมาก ในขณะท่ี เกศลดา นาคสกุล (2557) ไดศึ้กษา
เร่ืองความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การเสีย
ภาษี พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย ในระดับปานกลาง สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่
สอดคลอ้งกนัเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี เกศลดา นาคสกุล ท าการศึกษา เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ ไม่ใช่
ผูท้  าบญัชีโดยตรง จึงอาจมีความรู้ความเขา้ใจและความช านาญนอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท้  าบญัชี 
 4. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
หลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่มในระดบัน้อย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเกศลดา นาคสกุล 
(2557) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์การเสียภาษี พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นหลกัเกณฑก์ารเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ี กุสุมา ศรีสวสัด์ิ (2552) ได้
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ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผู ้ประกอบการเก่ียวกับการเป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มของส านักงานสรรพากรพื้ น ท่ี เชียงใหม่  2 พบว่า ผู ้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการและภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
การจดัท ารายงานการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างมาก สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่สอดคล้องกนั
เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงมีความซับซ้อนและยุ่งยาก
มากกวา่ธุรกิจอ่ืนๆ ส่งผลใหผู้ท้  าบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยกวา่กลุ่มธุรกิจอ่ืน 
 5. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
หลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ี เกศลดา นาคสกุล (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง
ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การเสียภาษี 
พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจเซรามิคในจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัเกณฑ์การ
เสียภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมากท่ีสุด สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกนัอาจจะเป็นเพราะว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษามีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นอายุ วุฒิการศึกษา วุฒิภาวะ สายงานธุรกิจ 
และสภาพแวดลอ้มต่างๆ จึงท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจแตกต่างกนัไป  

5.3 ข้อค้นพบ 

 การศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่
เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. ผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีตามประมวลรัษฎากร มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการ
รับรู้รายได ้ดา้นหลกัเกณฑ์ทางบญัชีดา้นการรับรู้ค่าใชจ่้าย ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดา้น
หลกัเกณฑ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก ดา้นหลกัเกณฑ์ภาษีอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ส่วนด้านหลักเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย 
 2. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ท่ีเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานกบัส านกังาน
ให้บริการดา้นการบญัชี มีคะแนนเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร
มากกวา่พนกังานบญัชีของกิจการ 
 3. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการท าบญัชี 
และประสบการณ์ในการท าบัญชีอสังหาริมทรัพย์โดยตรงตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป และเป็นสมุห์บัญชี / 
หัวหน้าบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัมากและมาก
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ท่ีสุดทุกเร่ือง ส่วนผูท้  าบญัชีท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีประสบการณ์ในการท าบญัชี และประสบการณ์ใน
การท าบญัชีอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรงน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชี
และภาษีอากรในระดบันอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความรู้
ความเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีด้านการรับรู้รายไดใ้นระดบัมาก แต่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) ก าหนดวธีิการรับรู้รายไดข้อง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไว ้3 วิธี คือ 1)การรับรู้รายได้ทั้ งจ  านวน (Full Accrual Method) 2)รับรู้เป็น
รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of Completion Method) และ 3)รับรู้เป็นรายได้
ตามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ (Installment Method) ในระดบัน้อยท่ีสุด ซ่ึงผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่จะ
เข้าใจว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 
ก าหนดวิธีการรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์วเ้พียงวิธีเดียวเท่านั้น คือ การรับรู้รายได้ทั้ ง
จ  านวน (Full Accrual Method) 

5.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 ในการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่
เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร ท าใหท้ราบขอ้มูลหลายประการ ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมและ
น ามาเป็นขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พฒันา และปรับระดับความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่
เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร ดงัต่อไปน้ี 
 1. จากการศึกษา พบว่า ผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ท่ีเป็นผูท่ี้
ปฏิบติังานกบัส านกังานให้บริการดา้นการบญัชี มีคะแนนเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
ทางบญัชีและภาษีอากรมากกว่าพนักงานบญัชีของกิจการ สาเหตุดงักล่าวอาจเกิดจากพนกังานบญัชี
ของบริษทัในปัจจุบนัมกัจะเป็นนกัศึกษาท่ีเพิ่งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เขา้มาเรียนรู้งานไดไ้ม่
นานก็ลาออกไป เปล่ียนคนใหม่เข้ามาเร่ิมเรียนรู้งานใหม่หมุนเวียนแบบน้ีเป็นเร่ืองปกติ ท าให้
พนกังานของบริษทัขาดความช านาญ และขาดประสบการณ์ แตกต่างจากส านกังานให้บริการดา้นการ
บญัชี ซ่ึงส่ิงท่ีได้จากการจา้งส านักงานให้บริการด้านการบญัชี ก็คือ ประสบการณ์ในการท างานท่ี
มากกวา่ เพราะส่วนใหญ่ผูท่ี้มาเปิดส านกังานบญัชี มกัเป็นผูท่ี้เคยท างานเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือสมุห์บญัชี
ในบริษทัต่างๆ มาก่อน การคลุกคลีกบับญัชีต่างๆ มาอยา่งยาวนานจึงท าให้ส านกังานเหล่านั้นสามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดท้นัท่วงที ทั้งยงัสามารถให้การช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาท่ีดีได ้นอกจากน้ี
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ส านักงานให้บริการด้านการบญัชีมกัจะมีการอพัเดทขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลทางภาษี หรือกฎหมาย
ต่างๆ รวมไปถึงการจดัซ้ือจดัหาซอฟทแ์วร์ใหม่ๆ ท่ีเอ้ือต่อการท าบญัชีในแบบต่างๆ มาอ านวยสะดวก
ในการท าบญัชีอยูเ่สมออีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามไม่วา่เป็นธุรกิจท่ีจา้งพนกังานบญัชีเอง หรือใชบ้ริการ
จา้งส านักงานให้บริการด้านการบญัชี ผูท้  าบญัชีก็ควรให้ความส าคญัและท าความเขา้ใจกบัข้อมูล
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และหาโอกาสเขา้
อบรมเพื่ออพัเดทขอ้มูลและความรู้ความเขา้ใจอยูเ่สมอ 
 2. จากการศึกษา พบวา่ ผูท้  าบญัชีท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี มีประสบการณ์ในการท าบญัชี และ
ประสบการณ์ในการท าบัญชีอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรงน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากรในระดบัน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัเกณฑ์ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารควรให้พนักงานบญัชีได้มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้อยูต่ลอดเวลา ดว้ยการส่งไปอบรม อพัเดทความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางบญัชี
และภาษีอากร หรือเรียนรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่า ได้แก่ ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชีและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป และเป็นสมุห์บญัชี / หัวหน้าบญัชี ผูท้  าบญัชีก็ควรให้ความส าคญักบัการพฒันา
ความรู้ความเข้าใจของตนเอง ควรหมัน่ฝึกฝนตนเองให้ความสนใจแสวงหาความรู้ ซ่ึงอาจศึกษา
เพิ่มเติมจากหนงัสือ วารสาร หรือจากเวบ็ไซตข์องสภาวชิาชีพบญัชี และเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร 
 3. จากการศึกษา พบว่า ผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี
ปัญหาเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีสรรพากรไม่สามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีได ้
และการใช้ดุลพินิจในการตอบค าถามของเจ้าหน้าท่ีสรรพากรแตกต่างกันในระดับมาก ดังนั้ น 
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ควรมีการจดัอบรมให้พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร
มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรตรงกัน และจดัให้มีสายด่วนหรือช่อง
ทางการถาม-ตอบปัญหาภาษีอากรและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบเบอร์โทรหรือช่องทางการ
ติดต่อสอบถามนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 

5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาผู ้ท  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังต่อไปหากท าการศึกษาพื้นท่ีอ่ืนๆ อาจจะมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหไ้ดผ้ล
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ผูท้  าบญัชี และเจา้หน้าท่ีสรรพากรในการให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบั แนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรของผูท้  าบญัชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยต่์อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพือ่การศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 

เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
 ทางบญัชีและภาษีอากร 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมี 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2  ความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบั 

หลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 
 ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ท่ีตรงกบัค าตอบของท่านและตามความเป็นจริง 

 
1. เพศ    1.  เพศชาย      2.  เพศหญิง 
 
2. อาย ุ    1. ต ่ากวา่ 30 ปี     2. อาย ุ31 – 40 ปี 

  3. อาย ุ41 – 50 ปี     4. มากกวา่ 50 ปี 
 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
    1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี  

  3. ปริญญาโท     4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 
 

4. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 
    1. นอ้ยกวา่ 5 ปี     2. 5 – 10 ปี  
    3. 11 – 15 ปี      4. มากกวา่ 15 ปี 
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5. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 
  1. นอ้ยกวา่ 5 ปี     2. 5 – 10 ปี      

    3. 11 – 15 ปี         4. มากกวา่ 15 ปี 
 
6. ท่านเป็นผูท้  าบญัชีในฐานะใด (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

  1.  ผูท้  าบญัชีท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบญัชีของกิจการ  
    2.  ผูรั้บจา้งท าบญัชีอิสระ (ไม่ตอ้งตอบขอ้ 7) 
    3.  ผูท่ี้ปฏิบติังานกบัส านกังานใหบ้ริการดา้นการบญัชี (ไม่ตอ้งตอบขอ้ 7) 
 
7. ต  าแหน่งงานในปัจจุบนัของท่าน (ขอ้น้ีใหต้อบเฉพาะผูท้  าบญัชีท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบญัชีของ
กิจการ) 

  1. พนกังานบญัชี     2. สมุห์บญัชี / หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 
    3. ผูจ้ดัการ / กรรมการ    4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………… 
 

ส่วนที ่2 ความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์

ทางบญัชีและภาษีอากร 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องค าตอบว่า ถูก หรือ ผิด ในแต่ละขอ้ตามท่ีท่านรู้และเขา้ใจ 
(โดยผูต้อบแบบสอบถาม ไม่ตอ้งพยามยามหาค าตอบท่ีถูกตอ้งดว้ยวธีิต่างๆเพิ่มเติม หรือสอบถามจาก
ใคร เพราะจะท าใหผ้ลการส ารวจผดิพลาดได)้ 

1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้รายได้ ถูก ผดิ 

1.1 การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การขาย ถือว่าเกิดข้ึนแลว้เม่ือ ผูซ้ื้อ
และผูข้ายไดท้  าสัญญาจะซ้ือจะขายและมีการช าระราคาตามสัญญา 

  

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (NPAEs) ก าหนดวิธีการรับรู้รายไดข้องธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ว้
เพียงวธีิเดียวเท่านั้น คือ การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual Method) 

  

1.3 กระบวนการขายอสังหาริมทรัพย์ จะแบ่งการเรียกเก็บเงินออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ วางเงินจอง ผอ่นช าระค่างวดเงินดาวน์ และช าระส่วนท่ีเหลือใน
วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
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1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้รายได้ (ต่อ) ถูก ผดิ 
1.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะแบ่งประเภทการรับรู้รายไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1)การขายท่ีดิน 2)การขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ 3)การขายอาคารชุด 

  

1.5 รายไดจ้ากการเปล่ียนสัญญา ถือเป็น รายไดอ่ื้นจากการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

  

1.6 รายไดจ้ากการจดัการสนามกอลฟ์ ถือเป็น รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งน าไปค านวณก าไรสุทธิในงบก าไรขาดทุนดว้ย 

  

 

 

2. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทางบัญชีด้านการรับรู้ค่าใช้จ่าย ถูก ผดิ 
2.1 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1)ตน้ทุนขาย 2)ค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหาร และ 3)ดอกเบ้ียจ่าย 

  

2.2 ตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดในงวดบญัชี ตอ้งบนัทึกเป็นงานระหว่างท าจนกว่า
จะมีการรับรู้รายได ้

  

2.3 ค่าศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ถือเป็น ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

  

2.4 ค่าขุดหรือสร้างสระน ้ า หรือสระว่ายน ้ าภายในท่ีดินแปลงท่ีขาย ถือเป็น 
ตน้ทุนขายได ้

  

2.5 ค่านายหนา้ในการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อมาท าโครงการอสังหาริมทรัพย ์ถือเป็น 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

  

2.6 งานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ถือเป็น ตน้ทุนขายของโครงการ   
2.7 ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีจ่ายก่อนท่ีกิจการจะเร่ิมมีรายได ้ถือเป็น 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

  

2.8 ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระก่อนท่ีส่ิงปลูกสร้างนั้นพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการ ถือเป็น ตน้ทุนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น 

  

2.9 เบ้ียปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ถือเป็น รายจ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิทางบญัชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

  

2.10 ค่าท่ีปรึกษาโครงการ ถือเป็น ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   
2.11 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ถือเป็น ตน้ทุนขายของโครงการ   
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3. ความรู้ความเข้าใจด้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ถูก ผดิ 

3.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งยื่นเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 
ภาษีเงินไดค้ร่ึงปี และภาษีเงินไดป้ระจ าปี 

  

3.2 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี ตอ้งยืน่แบบภายในระยะเวลา 2 เดือน นบัจาก
วนัสุดทา้ยของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.51 

  

3.3 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี ตอ้งยื่นแบบภายในระยะเวลา 180 วนั นบั
จากวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.50 

  

3.4 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย ผูจ่้ายเงินไดต้อ้งน าส่งค่าภาษีต่อ
สรรพากร ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีจ่ายเงิน ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.3 

  

3.5 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ี จ่าย ผู ้จ่ายเงินได้ต้องน าส่งค่าภาษีต่อ
สรรพากร ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีจ่ายเงิน ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.53 

  

3.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอ้งยืน่แบบ ณ กรมท่ีดิน เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย ์ดว้ยแบบ ภ.ธ.40 

  

 
4. ความรู้ความเข้าใจด้านหลกัเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถูก ผดิ 
4.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ์ค านวณจากยอดก าไร
สุทธิในแต่ละงวดบญัชี 

  

4.2 หลกัเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี แตกต่างจากหลกัเกณฑ์การ
ค านวณก าไรสุทธิทางบญัชี 

  

4.3 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ์ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปีท่ีมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนในทางภาษี 

  

4.4 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีการลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 

  

4.5 รายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี หมายถึง รายไดท่ี้เกิดข้ึนใน
รอบบญัชี แมย้งัไม่ไดรั้บช าระตอ้งน ามาค านวณเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีนั้น 

  

4.6 ผลขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธิน ามาหักเพื่อค านวณก าไรเพื่อเสียภาษีส าหรับปี
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 

  

4.7 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี เป็นการเสียภาษีจากยอดก่ึงหน่ึงของประมาณ
การก าไรสุทธิทั้งปี 
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4. ความรู้ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ) ถูก ผดิ 
4.8 การยืน่แบบแสดงรายการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี ไม่ตอ้งแนบงบ
การเงินและรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี หรือรายงานของผูส้อบ
บญัชี 

  

4.9 การประมาณการก าไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น โดยไม่มีเหตุอนัสมควร บริษทัจะตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อย
ละ 25 ของภาษีท่ีช าระขาด 

  

4.10 ภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปีท่ีช าระแลว้ในระหว่างปี สามารถขอคืนได้
หากมีจ านวนมากกวา่จ านวนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี 

  

4.11 การน าเงินของบริษทัไปให้กรรมการกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ตอ้ง ถือ
เป็น รายไดใ้นการค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี 

  

 
5. ความรู้ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย ถูก ผดิ 
5.1 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกคร้ัง ตอ้งมีการออกหนงัสือใบรับรองการหกั ภาษี 
ณ ท่ีจ่าย 

  

5.2 การจ่ายเงินไดท่ี้มีจ านวนตามสัญญา 800 บาทข้ึนไป จะตอ้งค านวณหัก
ภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 

  

5.3 เงินไดจ้ากการจา้งท าของ จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 3    
5.4 เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 1    
5.5 เงินได้จากค่าเบ้ียประกนัวินาศภยั จะตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัรา
ร้อยละ 2 

  

5.6 เงินได้จากค่าเช่าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจากการให้
เช่าทรัพยสิ์น จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 5 

  

5.7 การซ้ือสินคา้จากกิจการท่ีขายสินคา้พร้อมให้บริการติดตั้งโดยรวมราคา
สินคา้และค่าติดตั้งเขา้ด้วยกนั ถือว่าเป็นการซ้ือสินคา้ ผูจ่้ายเงินไม่ตอ้งหัก
ภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 

  

5.8 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งปีภาษี สามารถใชเ้ป็นเครดิต
ภาษีในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีและประจ าปี 

  

5.9 กรณีท่ีมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่าย มากกว่าจ านวนภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจ าปีจะไม่สามารถขอคืนภาษีได ้
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6. ความรู้ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์ภาษีธุรกจิเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิม่ ถูก ผดิ 
6.1 ผูข้ายอสังหาริมทรัพยมี์หน้าท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจ
เฉพาะ พร้อมกับช าระภาษีธุรกิจเฉพาะต่อเจ้าพนักงานท่ีดินผู ้รับจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ วนัท่ีรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

  

6.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องเสียภาษีในอตัราร้อยละ 3 ของราคาขายหรือ
ราคาประเมินแลว้แต่อย่างใดจะมากกว่า และรายไดส่้วนทอ้งถ่ินอีกร้อย
ละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ (คืออตัราร้อยละ 3.3 ของราคาขายหรือราคา
ประเมินท่ีสูงกวา่) 

  

6.3 การผลกัภาระให้ผูซ้ื้อออกค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและหรือค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทน ตอ้งน าเงินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
และหรือค่าธรรมเนียมท่ีผูซ้ื้อออกแทนให้ ไปรวมกบัรายรับเพื่อเป็นฐาน
ภาษีในการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะดว้ย 

  

6.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจึงไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  

6.5 เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ในกรณีท่ีกิจการมีรายได้อ่ืนท่ีไม่ใช่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เกินกวา่ 1,800,000 บาทต่อปี ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  

6.6 ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินค่างวดหรือเงินดาวน์ไดค้รบตาม
สัญญา มีการยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขาย และไม่ไดมี้การคืนเงินส่วนท่ีเรียก
เก็บมาแลว้บางส่วนใหก้บัลูกคา้ เงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ท่ีไดมี้การยกเลิก
สัญญานั้นจะต้องน าไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป นบัแต่เดือนท่ีมีการยกเลิกสัญญากบัลูกคา้ และน าไปค านวณเป็น
รายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีดว้ย 
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7. ความรู้ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์ภาษีอืน่ที่เกีย่วข้อง ถูก ผดิ 
7.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ ภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม ของทุกปี 

  

7.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 12.5% ของค่ารายปี   
7.3 ภาษีป้าย จะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี   
7.4 ภาษีป้าย ค านวณจากขนาดพื้นท่ี และประเภทของตวัอกัษรบนป้าย   
7.5 ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพ จะเสียภาษีใน
อตัราเท่ากบัป้ายท่ีเป็นอกัษรไทยลว้น 

  

7.6 การท าสัญญากูย้มืเงินจากธนาคาร ไม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์   
7.7 การท าสัญญาจ้างท าของ ผูรั้บจ้างมีหน้าท่ีต้องเสียอากรและเป็นผูขี้ดฆ่า
แสตมป์ 

  

7.8 การท าสัญญาจา้งท าของจะตอ้งติดอากรแสตมป์ 1 บาท ของทุกจ านวนเงิน 
1,000 บาท ของค่าจา้งท่ีก าหนดไว ้

  

 
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. ในการปฏิบติังานท่านมีปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากรของธุรกิจในระดบัใด 

รายการ 
ระดับปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.1 ผูท้  าบญัชีไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรับรู้รายได ้

     

1.2 มีความยุง่ยากในการรับรู้ค่าใชจ่้ายและ
ตน้ทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

     

1.3 ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย มีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าใหไ้ม่ทราบขอ้
กฎหมายและไม่เขา้ใจในหลกัปฏิบติั 

     

1.4 ผูท้  าบญัชีไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเสียภาษี 
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รายการ 
ระดับปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.5 กิจการเสียภาษีไม่ถูกตอ้ง ท าใหต้อ้งจ่ายเบ้ีย
ปรับ เงินเพิ่ม 

     

1.6 กิจการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีอากรใหม่ๆ 
ล่าชา้ 

     

1.7 การใชดุ้ลพินิจในการตอบค าถามของ
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรแตกต่างกนั  

     

1.8 เจา้หนา้ท่ีสรรพากรไม่สามารถใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีได ้ 

     

1.9 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

     

 
2. ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

** ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถาม ** 
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ภาคผนวก ข 

 
ผลทางสถิติของการทดสอบ 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของผู้ท าบัญชีจ านวน 10 ราย 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 10.0  N of Items = 65 

Alpha = .9330 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล นางสาววรัญญา แกว้รังษี 

วนั เดือน ปี เกดิ 1 กนัยายน พ.ศ. 2530 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2553  บญัชีบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี  
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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