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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิส ระ เรื่ องปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบ
บัญ ชี ภาษี อากรในภาคเหนื อเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติง านการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ตามมาตรา
3 สั ต ต แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร และการปฏิ บ ัติ งานตามจรรยาบรรณของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร
ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 การศึกษาใช้การเก็บ ข้อมูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างจากผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย การวิเคราะห์ เนื้ อหาในการตี ความ และการบรรยายเชิ ง
พรรณนา
จากการศึกษาพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
ในระดับมาก ในด้านการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง แนวทางการสอบบัญชี
ด้านการทดสอบตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูจ้ ดั การที่แนบพร้ อม
กับการยืน่ ภ.ง.ด.50 รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคทัว่ ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคใน
ด้านการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี ด้านการสอบทานการจัด ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
นอกจากปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชี แล้ว จากการศึ กษาพบว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมี ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษี
อากร ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 ในระดับมาก ในด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมอาชี พ
จ

ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรค ในด้าน
ความเป็ นอิ ส ระ ความเที่ ย งธรรม ความซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต ความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ งาน
และด้านจรรยาบรรณทัว่ ไป ปั ญหาและอุปสรรคระดับน้อย พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอาการมีปัญหา
และอุปสรรคในด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี
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ABSTRACT
This independent study aims to investigate the problems and obstacles faced by tax
auditors in northern Thailand towards auditing practices under section 3 septem, and tax auditors
ethics in auditing practices following T.P.123/2545 account of revenue code. Data for the study
were collected from tax auditors registered in the northern part of Thailand through
questionnaires and structured interviews. Collected data was evaluated and analyzed using
descriptive statistics covering frequency, percentages, means and averages, content analysis and
descriptive narration.
The results of this study reveal that tax auditors face problems and obstacles at a high
level in the following areas: planning and preparing audits, performing risk assessments, setting
up audit programs, testing the declaration statement of directors or partners or managers
submitted with P.N.D. 50, and at a moderate level in preparing audit working papers, reviewing
financial statements in accordance with accounting standards and associated laws, preparing audit
reports, and preparing audit reports.
Additionally, tax auditors face problems and obstacles at a high level in relation to their
performance and, to a greater extent, and in relation to their professional ethics following T.P.
123/2545 (particularly in relation to colleagues). They face problems and obstacles at a moderate
level in the independence, equity and uprightness, work capacities, knowledge and general
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conduct. Auditors also face problems and obstacles at a low level regarding establishing and
adhering to ethical standards in relation to taxpayers.
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