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ปัจจัยและแนวทางป้องกันการหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิเชษฐ์ โสภาพงษ์1* วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม2 ฉันทนา จันทร์บรรจง3
บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษา 1.ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อการหนี ภ าษี อากรของบริษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.รูปแบบพฤติกรรมการหนีภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ 3.แนวทางป้องกันการหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ วิ ธี วิจั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ที่ มี ทั้ งการวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริ ม าณ ใช้ ก ลุ่ ม
ตั ว อย่ า งสองกลุ่ ม โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ างกลุ่ ม แรกคื อ ผู้ จั ด การบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย จานวน 330 บริษัทและกลุ่มตัวอย่างที่สองคือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
และประกอบวิชาชีพด้านบัญชีและภาษีอากรจานวน 8 ท่าน การวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหนีภาษีส่วนการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1. ความเป็นธรรมของระบบภาษี 2. การบังคับใช้กฎหมายภาษี
3. การบริหารจัดการภาครัฐ 4. ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีและ 5. จรรยาบรรณของผู้เสียภาษีทุกปัจจัยส่งผลต่อ
การหนีภาษีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและพบว่ารูปแบบพฤติกรรมการหนีภาษีที่บริษัทฯใช้มากที่สุดได้แก่การแจ้ง
รายได้ไม่ครบถ้วน การทานิติกรรมเท็จ การตั้งบริษัทย่อยและบริษัทในเครือในดิ นแดนเลี่ยงภาษีและการสร้าง
ค่าใช้จ่ายเท็จตามลาดับ และพบแนวทางการป้องกันการหนีภาษีที่สาคัญได้แก่ 1.รัฐบาลต้องแยกกรมสรรพากร
เป็นองค์กรอิสระ 2.รัฐบาลต้องยกเลิกมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมด 3. รัฐบาล
ต้องบัญญัติกฎหมายที่ป้องกันการหนีภาษีเป็นการเฉพาะ 4.รัฐบาลต้องนาหลักการบริหารตามแนวคิดเรื่องธรรม
มาภิบาลมาใช้อย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น 5.รัฐบาลต้องจัดตั้งองค์กรทางวิชาการด้านภาษี
อากรเพื่ อ สร้ างความรู้ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่ ผู้ เสี ย ภาษี แ ละ 6. รั ฐ บาลต้ อ งสร้ า งจิ ต ส านึ ก ความเป็ น พลเมื อ งให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของเงินภาษีที่รัฐบาลต้องจัดเก็บเพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ
คาสาคัญ : การภาษีอากร การหนีภาษีอากร การทุจริต
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FACTORS AND PREVENTION GUIDELINE OF TAX EVASION OF LISTED COMPANIES IN THE
STOCK EXCHANGE OF THAILAND
Phichet Sophaphong1* Vichayanan Rattanawiboonsom2 Chantana Chanbanjong3
Abstract
This research explored and described casual factors and prevention guideline of tax
evasion of listed companies in the Stock exchange of Thailand. The research objectives were
1. to identify influential casual factors on tax evasion and 2. to understand tax evasion
patterns and 3. to study preventive guideline of tax evasion among companies listed in the
Stock Exchange of Thailand. A mixed method research strategy included a qualitative and a
quantitative approach. Data were collected from two groups of research participants: a group
of specialists who had expertise in Professional Accounting and Tax. The quantitative research
involved Accounting Managers from 330 companies listed in the Stock Exchange of Thailand
and 8 specialists in Professional Accounting and Tax fields. The quantitative research deployed
Statistical Package for Social Science and using the multiple regression analysis the factors that
affect the tax evasion whereas the qualitative research engaged the in depth interview on the
specialists who had expertise in Professional Accounting and Tax. The findings found the
following five factors, namely 1. Equity of tax system 2. tax Law enforcement 3. states
management 4. tax knowledge and understanding and 5. Ethical consideration of tax payer.
Each factor has statistical significance on tax evasion. The findings suggest the frequent found
tax evasion method most practice by the companies are incomplete reporting of revenues,
making false statement, establishing subsidiary and offshore company and falsify expenses.
Within the scope of research, key directions to avoid tax evasion are 1. The Revenue
Department operated independently, as NGOs. 2. The government must cancel all BOI
promotional investment, whereas 3. specific law must be passed as the preventive measures
against tax evasion and 4. the government should actively implement Good Governance to
combat corruption and 5. the government should establish Tax Academy to educate the tax
payer and lastly 6. the government must raise the public awareness on the significant value of
tax collection for public benefit.
Keywords : Taxation,Tax evasion,Corruption
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บทนา
การหนีภาษีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก สร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ และทาให้สูญเสียระบบสวัสดิการสังคมอย่างมาก (Scheider and Enste, 2000) เพราะการหนีภาษี
ทาให้รัฐขาดรายได้ที่จะนามาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และจาเป็นการหนีภาษีมี
รูปแบบพฤติกรรมที่หลากหลายและควบคุม ความยากจนมีคากล่าวว่าการหนีภาษีเป็นเหมือนคู่แฝดของการ
จัดเก็บภาษีแต่รัฐก็ต้องพยายามหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อให้ลดน้อยลงเพราะการหนีภาษีไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมใดก็ย่อมสร้า งความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจในปี 2006
กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ได้ประเมินมูลค่าความสูญเสียทาง
ภาษี ที่เกิดขึ้น จากการหลบหนีภ าษี ของประชาชน (Tax Non-Compliance) ว่ามี มูลค่าสูงถึง 300,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (Alm and Mckee, 2006) แต่สาหรับประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
คนหนีภาษีอากรมากที่สุด 3 อันดับแรกของโลกโดยมี Tax Evasion Score สูงถึง 53.34% ของGDP ในขณะที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียมี Tax Evasion Score เพียง 8.6%,9.13% และ10.43%
ตามลาดับ (Tsakumis, Curatola et.,2007)แต่ก็ยังไม่มีการประมาณการมูลค่าความสูญเสียทางภาษีที่เกิดขึ้น
จากการหนีภาษีอากรว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใดมีแต่การนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจพบและจับกุมการ
หนีภาษีในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคลมานาเสนอทางสื่อเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคลและกลุ่มคนที่ทุจริตภาษีแต่ไม่ได้นาเสนอถึงวิธีการและแนวทางเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในสานักงานกรมสรรพากรต่างก็ยอมรับว่า
มีคนหนีภาษีเป็นจานวนมากเนื่องจากปัญหาของการบริหารจัดเก็บภาษีในปัจจุบันมีจุดบกพร่องมีช่องโหว่จานวน
มากทาให้การจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเพียงพอ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดี
อาร์ไอ) ได้เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงการธุรกิจเอกชนไทยพบว่าการหนีภาษีมี
ความรุนแรงมากขึ้นในช่วงธุรกิจขาลง บริษัททั้งหลายต่างก็มีพฤติกรรมหลบหนีภาษีสรรพากรโดยบริษัทขนาด
เล็กจะมีรูปแบบการหนีภาษีที่ไม่ซับซ้อนมากนักหากเปรียบเทียบกับการหนีภาษีของธุรกิจขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้
ผู้วิจัยจึงเลือกทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะ
บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีรายได้และกาไรมหาศาลจากการประกอบการถ้าบริษัทจ่ายชาระภาษีอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนจะทาให้รัฐสามารถมีเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ
และนาไปสู่ความมั่นคงของชาติโดยรวมแต่ในทางตรงกันข้ามหากบริษัทจดทะเบียนไม่ให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
ให้ครบถ้วนและยังมีการหนีภาษีกันมากย่อมอาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติเช่นกันกล่าวคือรัฐบาลจะมีรายได้
ไม่เพียงพอในการพั ฒนาประเทศในด้านที่เป็นประโยชน์และจาเป็นเพราะในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
รัฐบาลต้องใช้เงินจานวนมากหากเก็บภาษีอากรได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย รัฐบาลก็จาเป็นต้องหาเงินจากแหล่งอื่นมา
ใช้ซึ่งก็อาจมาจากการกู้เงินจากต่างประเทศมาใช้ซึ่งก็จะเกิดภาระผูกพันและความเสี่ยงในระยะยาว ดังนั้นรัฐบาล
ในฐานะผู้ปกครองประเทศจึงจาเป็นต้องหาวิธีการที่เป็นธรรมที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบใน
ภาระสาธารณะ การทราบถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการหนีภาษีของภาคธุรกิจย่อมมีความสาคัญต่อการกาหนด
นโยบายและการวางแผนการจั ดเก็ บ ภาษี ข องรัฐ ซึ่ งรัฐ จาเป็ น ต้อ งหาแนวทางป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาและ
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของปัญหาการหนีภาษีอากรที่ทาให้
รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บจึงได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการหนีภาษีและแนวทางการป้องกัน
การหนีภาษีซึ่งไม่เคยมีการศึกษากันอย่างจริงจังมาก่อน โดยผลการวิจัยจะเป็นฐานข้อมูลให้รัฐบาลสามารถที่จะ
ออกแบบนโยบายภาษีให้มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถจั ดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีเงินไว้ใช้จ่ายใน
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การบริหารประเทศอย่างเพียงพอและช่วยให้รัฐบาลได้เข้าใจปัญหาสาเหตุที่แท้จริงและลึกซึ้ งของภาคธุรกิจว่า
ทาไมจึงต้องหนีภาษี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการหนีภาษีรูปแบบพฤติกรรมการหนีภาษีและ
แนวทางป้องกันการหนีภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย เชิ งปริม าณประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อนั กบั ญชี ของบริ ษั ทที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมีจานวนทั้งสิ้น 659 บริษัทใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิ(stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 330 รายการวิจัยเชิงคุณภาพประชากรในการวิจัยได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากรจานวน 8 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามจานวน 330 ชุดที่สอบถามนักบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากรจานวน 8 ท่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การหนีภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและ
ภาษีอากรแล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นเนื้อหาโดยนาข้อมูลทั้งหมด
มาตีความและนาไปสู่การสร้าง “ข้อสรุปทั่วไป”เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยนาเสนอใน
รูปแบบวิธีพรรณนา
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาส่ วนที่ 1 การศึ กษาปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การหนี ภ าษี ข องบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการหนีภาษีอากร
รายละเอียด
1)
2)
3)
4)
5)

ความเป็นธรรมของระบบภาษีอากร
การบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร
การบริหารจัดการของภาครัฐ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
จรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากร
รวม

x̅
2.80
2.48
2.85
3.37
2.09
2.72

ระดับความคิดเห็น
S.D.
.69
.71
.69
.57
.78
.37

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 ภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการหนีภาษีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.72 เมื่อพิจารณาทีละปัจจัยพบว่าทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 รองลงมาเป็นเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37ส่วนปัจจัยที่ต่าที่สุดคือจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการหนีภาษี
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย
องค์ประกอบ

Unstandardized
Std. Error

ค่าคงที่

B
1.416

1) ความเป็นธรรมของระบบภาษี

-.659

.040

2) การบังคับใช้กฎหมาย
3) การบริหารจัดการของภาครัฐ
4) ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี
5) จรรยาบรรณของผูเ้ สียภาษี

-.175
-.281
-.201

.050
.036
.054

-.106

.047

.072

สถิติ
ทดสอบ
Standardized
t
Beta
19.577
-.509
16.555
-.163
-3.495
-.225
-7.886
-.171
-3.720
-.100

-2.244

ค่าความ
น่าจะเป็น
(P-value)
.000
.000
.001
.000
.000
.026

F – test = 216.312
P-value
= 0.0000
R
= 0.878
R2
= 0.771
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า = 0.257
Durbin – Watson = 1.795
จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวได้แก่ 1) ความเป็นธรรมของระบบภาษี 2) การบังคับใช้
กฎหมายภาษี 3) การบริหารจัดการของภาครัฐ 4) ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี และ 5)จรรยาบรรณของผู้เสีย
ภาษีส่งผลต่อการหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05ตัวแปรทั้ง 5 สามารถอธิบายความผันแปรของการหนี ภาษี ได้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติมีค่า F =
216.312 มีค่า P = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ตัวแปรอิสระทั้ง 5 มีความสัมพันธ์กับการหนีภาษี ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร้อยละ 87.8 และตัวแปรอิสระทั้ง 5 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรการหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร้อยละ 77.1
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ พบว่ า
ความสัมพันธ์ตัวแปรทั้ง 5 ตัวส่งผลต่อการหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเมื่อวิเคราะห์อิทธิพลค่าน้าหนักอิทธิพลพบว่า ความเป็นธรรมของระบบภาษี มีน้าหนักอิทธิพลสูงที่สุดมีค่า
เท่ากับ -0.509 รองลงมาเป็นเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐ มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ -0.225 ถัดมาเป็น
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ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีมีนาหนักอิทธิพลเท่ากับ -0.171 การบังคับใช้กฎหมาย -0.163 และต่าที่สุดคือ
จรรยาบรรณของผู้เสียภาษีมีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ -0.10
ผลการศึกษาส่วนที่ 2 เป็นการศึกษารูปแบบพฤติกรรมหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญ ชีและภาษีอากรพบรูปแบบและ
พฤติกรรมการหลบหนีภาษีดังต่อไปนี้
1. รูปแบบพฤติกรรมหนีภาษีโดยการตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทในดินแดนหนีภาษี (Tax Haven)หรือ
ดินแดนฟอกเงินรูปแบบพฤติกรรมหนีภาษีวิธีนี้คือผู้เสียภาษีไปจัดตั้งบริษัทฯในประเทศอื่นที่เป็นดินแดนปลอด
ภาษีเป็นวิธีการที่บริษัทชั้นนาหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายบริษัททั่วโลกนิยมทากันเพื่อประโยชน์ในการหนีภาษี
โดยตรง ดินแดนปลอดภาษีนี้สามารถจัดตั้งบริษัทได้ง่าย มีกฎเกณฑ์การรักษาความลับทางการค้าและธุรกรรม
การเงินเป็นอย่างดีและไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ กับประเทศอื่น จะมีนักลงทุนและบริษัทขนาดใหญ่ระดับ
โลกและบริษัทชั้นนาของประเทศต่างๆ หันไปหลบซ่อนตั้งบริษัทในประเทศหรือพวกหมู่เกาะห่างไกลจานวนมาก
เพื่อประโยชน์ที่จะหนีภาษีในประเทศของตนเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ารวยและเพื่อความปลอดภัยในการทาธุรกิจที่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดินแดนเลี่ยงภาษีที่มีชื่อเสียงเช่น หมู่เกาะคีย์แมนที่เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในการปกครองของ
ประเทศอังกฤษตั้งอยู่ในทะเลคาร์ริบเบี่ยนและหมู่เกาะบิชติช เวอร์จิ้น เป็นต้น
2. รูปแบบพฤติกรรมหนีภาษีโดยการใช้เอกสารค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีวิธีหนีภาษีแบบนี้คือการ
นาค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาหักออกจากรายได้จากการประกอบการเพื่อทาให้เสียภาษีลดลง
รูปแบบพฤติกรรมที่นามาใช้เช่นการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จหรือนาเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระภาษี เป็นการจงใจสร้างเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายเท็จเพื่อจะหนีภาษีโดยอาศัย
ช่องว่างของกฎหมายสร้างขึ้นหรือทาหลักฐานปลอมขึ้นมาเพื่อให้กาไรสุทธิน้อยลงทาให้จ่ายภาษีลดลง
3. รูปแบบพฤติกรรมหนีภาษีโดยการปิดบังรายได้หรือแสดงรายได้ไม่ครบถ้วนการปิดบังหรือไม่
แสดงรายการที่มาของรายได้หรือการแสดงรายได้ไม่ครบถ้วนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทได้ทากันเพื่อหนีภาษี
โดยส่วนใหญ่ก็จะปิดบังรายได้หรือแสดงรายได้ของบริษัทต่ากว่าความเป็นจริงและอาจใช้ช่องโหว่ของหลักการ
รับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง
4. รูปแบบพฤติกรรมหนีภาษีโดยการใช้วิธีตั้งราคาโอน การหนีภาษีรูปแบบนี้เป็นการตั้งราคาซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในเครือหรือของบริษัทย่อย ซึ่งราคาไม่เป็นไปตามราคาของตลาดที่มีการซื้อขายโดยปกติ
ทั่วไปแต่ราคามักจะถูกเลือกโดยเจตนา เพื่อลดภาระภาษีให้กับบริษัทในเครืออาจมีการกาหนดราคาสูงหรือราคา
ต่าระหว่างกันโดยขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่จะได้รับจากการหนีภาษี บริษัทในเครือในประเทศที่มีอัตราภาษีจากกาไร
สูงสุด อาจบันทึกต้นทุนสูงเกินควรเพื่อสามารถโยกย้ายกาไรไปยังบริษัทในเครือในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ากว่า
5.รู ป แบบพฤติ ก รรมหนี ภ าษี โดยการซื้ อ ขายบิ ล ปลอมหรือ การใช้บิ ล รายการที่ ไม่ ได้ เกิ ดขึ้ น จริ ง
ระหว่างบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย รูปแบบพฤติกรรมนี้เป็นการเจตนาที่จะซื้อขายบิลค่าสินค้าต่างๆเพื่อให้ผู้
ซื้อนาไปใช้ลดภาษีโดยเฉพาะ
ผลการศึกษาส่วนที่ 3 เป็นการศึกษาแนวทางป้องกันการหนีภาษีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากรพบแนวทางป้องกันการ
หนีภาษีดังต่อไปนี้
แนวทางสร้างความเป็นธรรมของระบบภาษี
รัฐบาลต้องปฏิรูปหน่วยงานกรมสรรพากรที่มีหน้าที่ จัดเก็บภาษีให้เป็นองค์กรอิสระแยกออกไปจาก
การเมืองไม่ต้องขึ้นตรงหรืออยู่ใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นนักการเมือง สาเหตุ
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ส าคั ญ ที่ ก รมสรรพากรต้ อ งเป็ น หน่ วยงานอิ ส ระเนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เจ้ า หน้ า ที่ ส รรพากรที่ เข้ าไปจั ด เก็ บ ภาษี
ตรวจสอบหรือ ท าคดี เกี่ ย วกั บ การหนี ภ าษี มั ก จะถู ก แทรกแซงหรื อ ถู ก อิ ท ธิพ ลข่ ม ขู่ จ ากกลุ่ ม นั ก การเมื อ งทั้ ง
ระดับ ชาติและระดับ ท้องถิ่ นจนท าให้ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐมีความเกรงกลัวและไม่ป ลอดภั ยในการท างาน ถ้ารัฐ
ต้องการกาจัดอิทธิพลจากกลุ่มที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีและต้องการให้ระบบภาษีมี ความเป็น
ธรรมมากขึ้นรัฐบาลต้องปฏิรูปให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานอิสระให้อานาจหน้าที่อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและ
รัฐบาลควรยกเลิ ก มาตรการหรื อ นโยบายเพื่ อ ส่ งเสริ ม การลงทุ น ที่ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ เป็ น การเอื้ อ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่ธุรกิจบางกลุ่มหรือให้กับอุตสาหกรรมบางประเภทเพราะเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรม
ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับประโยชน์ทาให้ต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
รัฐบาลต้องบัญญั ติกฎหมายเพื่อป้องกันการหนีภาษีเป็นการเฉพาะโดยพิจารณาหรือนาแนวทาง
กฎหมายป้องกันการหนีภาษีของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศออสเตรเลียที่มีบทกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการหนีภาษีไว้เป็นการเฉพาะมาบังคับใช้กับประเทศไทยเพราะว่าพฤติกรรมการหนีภาษีของผู้เสียภาษี
เกือบทุกประเทศ มีลักษณะรูปแบบพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันและปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะที่เป็นการป้องกันการหนีภาษีโดยตรงและรัฐบาลต้องเพิ่มบุคลากรด้านการจัดเก็บ ตรวจสอบและด้าน
กฎหมายภาษีให้เพียงพอเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีได้อย่าง
เต็มที่
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลการศึกษาพบว่าบริษัทจดทะเบียนฯจะหนีภาษีหรือจ่ายภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ด้านบริหารจัดการของภาครัฐเช่นการไม่คอรัปชั่น ของรัฐบาลหรือนักการเมืองไม่นาเงินภาษีประชาชนไปใช้เอื้อ
ประโยชน์ส่วนตัว ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
หน่ วยงานจัดเก็บ ภาษี และความพึ งใจในการใช้จ่ ายเงิน ของรัฐเป็ น ไปอย่างคุ้ม ค่าและมีป ระสิท ธิภ าพ ถ้ารัฐ
ต้อ งการที่ จ ะเก็ บ ภาษี ได้ อ ย่ างเต็ ม เม็ ด เต็ ม หน่ วยรัฐ จะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารงานที่ ป ระชาชนผู้ เสี ย ภาษี รับ รู้ว่า มี
ประสิทธิภาพไม่ทุจริตคอรัปชั่น มีการใช้จ่ายเงินภาษีด้วยความประหยัด ระมั ดระวังและคุ้มค่ามีการให้บริการที่ดี
ประชาชนผู้เสียภาษีก็ยินยอมจ่ายภาษีด้วยความสมัครใจอย่างครบถ้วนและถูกต้องซึ่งรัฐต้องนาแนวคิดเรื่องธรร
มาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเข้มข้นเพราะแนวคิดธรรมาภิบาลในการ
ปกครองซึ่งเป็นการเน้นบทบาทผู้ บริหารของรัฐให้เป็นคนมีคุณภาพสูงและเป็นผู้มีจริยธรรมภายใต้กรอบการ
บริหารจัดการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากร
รัฐบาลควรจัดตั้งสถาบั นหรือองค์กรที่มีห น้าที่ด้านการให้บริการวิชาการด้านภาษี อากรโดยตรง
เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีการจ่ายภาษีด้วยความถูกต้องและ
ครบถ้วนรวมทั้งยินยอมจ่ายภาษีด้วยความเต็มใจรวมทั้งช่วยเผยแพร่กฎหมายหรือเรื่องราวภาษีต่างๆ ให้กับ
ประชาชนได้รู้อย่างถ่องแท้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านภาษีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บภาษีของรัฐ
ให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งปัจจุบันไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความรู้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับ
ภาษีอากรโดยตรงซึ่งเนื้อหากฎหมายภาษีหรือประมวลรัษฎากรนั้นมีความซับซ้อน เข้าใจยากประชาชนและผู้เสีย
ภาษีจานวนมากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนทาให้ผู้เสียภาษีมีความกังวลเพราะไม่แน่ใจว่าความเข้าใจของ
ตนนั้นถูกต้องหรือไม่โดยปัญหาส่วนหนึ่งนอกจากความซับซ้อน เข้าใจยากของประมวลรัษฎากรแล้วยังเกิดจาก
ความไม่แน่นอนของการปรับใช้ประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรที่มีให้เห็นประจาอีกด้วย
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แนวทางสร้างจรรยาบรรณให้กับผู้เสียภาษี
รัฐบาลต้องสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับผู้นาองค์กร ร่วมมือกันสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการ
จ่ายภาษีให้มีความถูกต้องและครบถ้วนทั้งที่เป็นภาษีขององค์กรและภาษีส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรต้อง
ส่งเสริมยกย่องคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคลและองค์กรที่จ่ายภาษีด้วยความถูกต้องครบถ้วนโดยอาจ
ประกาศให้เกียรติบัตรและรางวัลกับองค์กรที่จ่ายภาษีด้วยความถูกต้องและผู้นาหรือกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ
ประเทศต้องเป็นตั วอย่างที่ดีในการจ่ายภาษี เพื่ อสร้างความศรัทธาต่อประชาชนมี การบรรจุห ลักสูตร หน้ าที่
พลเมืองที่ต้องจ่ายภาษีให้ทุกระดับการศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของเงินภาษีที่รัฐมี
ความจาเป็นต้องจัดเก็บตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา(ทุกศาสตร์และสาขาวิชา) โดย
เขียนไว้ในหลักสูตรภาคบังคับเป็นวิชาที่ต้องเรียนอย่างต่ อเนื่องทุกระดับเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสานึกให้
เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความจาเป็นที่ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
หากรัฐบาลต้องการจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและป้องกันการหนีภาษีของภาคธุรกิจ
รัฐบาลต้องสร้างความเป็นธรรมให้ระบบภาษี สอดคล้องกับการศึกษาของ Jackson and Miliron (2006) ที่
พบว่าความเป็นธรรมของระบบภาษีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการหนีภาษีซึ่งหมายความว่าถ้าหากผู้เสียภาษีเข้าใจ
หรือมีความรู้สึกว่าระบบภาษีไม่มีความเป็นธรรมทั้งด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบ การตรวจจับและการลงโทษ
รวมทั้งอัตราภาษีที่สูงเกินไปจะทาให้ผู้เสียภาษีเกิดพฤติกรรมที่จะหนีภาษีมากขึ้น ส่วนด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Mikesell and Birskyte (2007) ที่กล่าวว่าการที่คนจะยินยอมจ่ายภาษีนั้นขึ้นอยู่กับ
ความพอใจสูงสุดของผู้เสียภาษีโดยผู้เสียภาษีจะตัดสินใจภายใต้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการหนีภาษีเปรียบเทียบ
กับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการหนีภาษีถ้าประโยชน์ที่ได้รับจากการหนีภาษีสูงกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จากการหนีภาษีที่อาจจะถูกจับได้ผเู้ สียภาษีจะตัดสินใจหนีภาษีแต่ถ้าบทลงโทษรุนแรงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการหนีภาษีผู้เสียภาษีก็จะยินยอมจ่ายภาษีเพราะผู้เสียภาษีเกรงกลัวต่อบทลงโทษ ดังนั้นถ้าจะป้องกันการ
หนีภาษี รัฐบาลจะต้องเพิ่มอัตราโทษให้มีความรุนแรงจึงจะสามารถป้องกันกันการหนีภาษีได้ สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ Marcelo Bergman (2009) ที่ได้ ศึ กษาเรื่อ งสังคมที่มี ลักษณะของวัฒ นธรรมพลเมื องที่ มี การ
เคารพกฎหมายซึ่งพบว่าประเทศที่ประชาชนและสถาบันต่างๆ ของรัฐยึดมั่นในหลักนิติธรรมและมีการบังคับใช้
กฎหมายภาษีอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบและจับคนโกงภาษีมาลงโทษได้อย่างจริงจังและคนในสังคม
มีการตรวจสอบกันและกันและประณามผู้ละเมิดกฎหมายภาษีก็จะทาให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อบทลงโทษและ
ท าให้ มี ก ารหนี ภ าษี น้ อ ยลง ส่ ว นปั จจั ย การบริห ารจัด การภาครัฐ ที่ ส่ งผลต่ อ การหนี ภ าษี ก็ ส อดคล้ อ งกั บ ผล
การศึ ก ษาของ Oberhulizer (2008) ที่ พ บว่ า การจ่ า ยภาษี นั้ น เป็ น สิ่ งส าคั ญ เพราะเงิ น ภาษี ต้ อ งน าไปสร้ า ง
ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมแต่ถ้ารัฐบาลมีการทุจริตคอรัปชั่นและใช้เงิน ภาษีอย่างสุรุ่ยสุร่ายจะทาให้การจ่ายภาษี
ของประชาชนเป็นเรื่องยากและจะส่งผลให้เกิดการหนีภาษีได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญกฤติมานนท์
(2534) ที่กล่าวว่าความสมัครใจในการเสียภาษีอากรจะเกิดขึ้นก็ตอ่ เมื่อประชาชนผู้เสียภาษีมีสานึกในเรื่องภาษีว่า
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องเสียภาษีอากรให้แก่รัฐเพื่อที่รัฐจะนาเงินภาษีไปพัฒนาประเทศ
ซึ่งการที่จะทาให้ เกิดความสานึกในการเสียภาษี นั้นรัฐและหน่วยงานรัฐต่างๆ จะต้องบริหารงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือประพฤติมิชอบจากคน
ของรัฐ เอง ส่วนปั จ จัย ด้านความรู้ความเข้ าใจเรื่อ งภาษี ก็ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Mikesell and Birskyte
(2007) ที่กล่าวว่าความยินยอมจ่ายภาษีของประชาชนขึ้นอยู่กับจิตสานึกที่มีความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีที่มี
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจาเป็นของการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องเห็นคุณค่าและประโยชน์ของเงินภาษีที่
จะนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของ Jackson and Miliron (2006) ที่ศึกษาพบว่าการ
หนีภาษีสาเหตุหนึ่งมาจากระบบภาษีมีความเข้าใจยากและซับซ้อนรวมทั้งเงื่อนไขข้อจากัดด้านเวลาที่เป็นสาเหตุ
ให้ผู้เสียใจต้องตัดสินใจหนีภาษี ส่วนปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีที่ส่งผลต่อการหนีภาษีนั้นได้สอดคล้อง
กับการศึกษาของ วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ (2533) ซึ่งพบว่าความยินยอมในการเสียภาษีเงินได้หรือความสานึกใ น
หน้าที่ของประชาชนชาวไทยอยู่ในระดับต่ามากหรือเกือบจะไม่มีเลยแม้แต่กลุ่มคนที่ถือว่าเป็นผู้นาสังคมหรือกลุ่ม
ผู้นาผู้บริหารประเทศตลอดจนผู้มีปัญญาทั้งหลายเกือบทุกคนได้เคยเลี่ยงภาษีหรือมีส่วนร่วมส่งเสริมการเลี่ยง
ภาษีไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและที่สาคัญที่สุดผู้นาของสัง คมส่วนใหญ่มักจะละเลยหน้าที่เสียภาษีของตนเองแม้แต่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนที่เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการจัดเก็บภาษีของรัฐกลับเป็นผู้เลี่ยงภาษีเสียเอง
รวมทั้งเป็นผู้ชี้แนะให้ผู้อื่นเลี่ยงภาษีอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Macgee and Tyler (2006) ได้ศึกษา
เรื่องการหนีภาษีและจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีจานวน 200,000 คนทั้ง 33 ประเทศพบว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้
ผู้เสียภาษีขาดจิตสานึกและไร้จริยธรรมซึ่งเกิดจากสาเหตุคืออัตราภาษีสูงเกิ นไป ระบบภาษีไม่มีความเป็นธรรม
รัฐบาลนาเงินภาษีไปใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสมและมีการคอร์รัปชั่ นเงินภาษีมากมายทาให้มีผลต่อทัศนคติและ
ความรับผิดชอบในการจ่ายภาษี สอดคล้องกับการศึกษาของพระประดุจ ชินทตฺโต (2556)ที่พบว่าหากต้องการให้
ผู้เสียภาษีมีจรรยาบรรณมีเจตนาหรือทัศนคติที่ดีต่อการจ่ายภาษีก็ต้องปลูกฝังให้เกิดจากการคิดดี ตั้งใจดีโดยวิธี
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ต้องปลูกฝังทั้งกระบวนการตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน และสังคมและต้องมีกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม การสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้เห็นถึงความจาเป็นของการเสียภาษี วิธีการที่จะสร้างทัศนคติ
ที่ดีนั้นก็คือทาให้ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจชัดเจนในคุณประโยชน์ของการเสียภาษี โทษของการหนีภาษี ตลอดจน
วิธีการเสียภาษีเพื่อให้ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจถูกต้องเพราะหากเล็งเห็นประโยชน์เบื้องต้นแจ่มชัดแล้วผู้เสียภาษี
จะมีความเต็มใจจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษานี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันการหนีภาษีของบริษัทฯ คือ 1) รัฐบาลควร
บัญญัติกฎหมายในการป้องกันการหนีภาษีไว้เป็นการเฉพาะ 2) รัฐบาลควรปฏิรูปกรมสรรพากรให้เป็นหน่วยงาน
อิสระที่ ไม่ต้ องขึ้น ตรงกั บฝ่ ายการเมื องหรือท าให้ ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงได้ย าก 3)รัฐบาลควรยกเลิ ก
มาตรการทางภาษีที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนบางกลุ่ม 4) รัฐบาลควรเพิ่มบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีให้
เพียงพอทั้งด้านกฎหมาย การตรวจสอบภาษีเป็นต้น 5) รัฐบาลควรเพิ่มอัตราโทษและลงโทษผู้ขัดขวางหรือ
แทรกแซงการทางานของเจ้าหน้าที่สรรพากรให้ได้รับโทษอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 6) รัฐบาลควรนาแนวคิดธรร
มาภิบาลมาบังคับใช้อย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องการทุจริต 7) รัฐบาลควรตั้งองค์กรหรือสถาบันวิชาการด้านภาษี
เป็นการเฉพาะเพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายทางภาษีให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 8) รัฐบาลควรสร้างจิตสานึกให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความสานึกในหน้าที่และความรับ ผิดชอบ
ร่วมกันในภาระสาธารณะและจ่ายภาษีด้วยความถูกต้องและครบถ้วนและ 9) รัฐบาลต้องตรวจสอบการจ่ายภาษี
ของบริษัทจดทะเบียนฯทุกบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่งด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญานัน
รัตนวิบูลย์สม และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการให้คาปรึกษาและ
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คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการดาเนินการเขียนทุกขั้นตอนผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาส
นี้ด้วยและขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกตุจันทร์
จาปาไชยศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ ที่กรุณาให้ข้อแนะนาทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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