บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรใน
ภาคเหนื อเกี่ ยวกับการปฏิ บ ตั ิ งานการตรวจสอบบัญชี โดยกาหนดขอบเขตการศึ กษาในขอบเขต
เนื้ อหา ขอบเขตประชากร การรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา
ผูศ้ ึ ก ษาต้องการศึ ก ษาการปฏิ บ ัติงานที่ เป็ นไปตามประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร
เกี่ ยวกับ การตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่ อง กาหนดระเบี ยบเกี่ ยวกับ การตรวจสอบและรับรอง
บัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ในส่ วนของการจัดทาแนวการตรวจสอบ กระดาษทา
การตรวจสอบ การสอบทานงบการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความ ที่กาหนดไว้
ในคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.122/2545 และการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและ
รับรองบัญชีที่กาหนดไว้ในคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประชากรในการศึ ก ษา คื อ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรในเขตพื้ น ที่
ภาคเหนื อ ที่ ได้ใบอนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมสรรพากรให้ เป็ นผูส้ อบบัญ ชี และมี สิ ท ธิ์ ลงลายมื อชื่ อ
จานวน 183 ราย (กรมสรรพากร, สานักมาตรฐานการสอบบัญชี ภาษี อากร (ค), 2557: ออนไลน์)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิ งหาคม 2557
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3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูส้ อบบัญชี ภาษี ในเขตพื้นที่ภาคเหนื อ จานวน
183 ราย โดยทาการส่ งแบบสอบถาม และทาการสัมภาษณ์เชิ งลึกโดยอาศัยตัวแทนจังหวัดละ 1 ราย
จากการนารายชื่อผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร เชียงราย
เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
สุ โขทัย อุตรดิตถ์ และอุทยั ธานี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: ออนไลน์) ทาการจัดแบ่งตามจังหวัดและ
ทาการเลือกสุ่ มขึ้นมาเป็ นตัวแทนในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3.2 วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้เครื่ องมือในการศึกษาดังนี้
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้ อ มู ล ป ฐมภู มิ (Primary Data) การศึ ก ษ าครั้ งนี้ เป็ น ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม เพื่ อ สอบถาม และการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview) โดยเป็ นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอน (Structured Interview) จากผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรเกี่ยวกับปั ญหา
และอุปสรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในภาคเหนื อในการปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทาการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าที่ เกี่ ยวข้อง ประกาศและคาสั่งกรมสรรพากร รวมทั้งจากหนังสื อ ตารา วารสาร
และระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
3.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออก 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีข้ นั ตอนในการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
1) ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากเอกสาร ต ารา และผลงาน วิ จ ัย
เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชี
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2) พัฒนาแบบสอบถาม เรื่ อง ปั ญหาและอุ ปสรรคของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรใน
ภาคเหนื อเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบบัญชี โดยอ้างอิงจากการศึกษาของขนิ ษฐา พิภพลาภ
อนันต์ (2545) และ นรี รัตน์ ใยบัว (2553) และพัฒนาเป็ นแบบสอบถามที่ ส อดคล้องกับ ขอบเขต
การศึกษาในครั้งนี้
โครงสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
(Check List)
ส่ วนที่ 2 ปั ญ หาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบและรับรองบัญ ชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ การจัดทาแนวการตรวจสอบบัญชี การจัดทากระดาษทา
การการตรวจสอบบัญชี การสอบทานการจัดทางบการเงิน การปรับปรุ งกาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีให้
เป็ นไปในทางภาษีอากร และการรายงานและการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง ซึ่ งลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นวัดระดับของปัญหาและอุปสรรคโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) และระบุปัญหาและ
อุปสรรคแบบปลายเปิ ด (Open-ended questions)
ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บ ัติงานที่ เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ตามค าสั่ ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545 ซึ่ งลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นวัดระดับของปั ญหาและอุปสรรคโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) และ
ระบุปัญหาและอุปสรรคแบบปลายเปิ ด (Open-ended questions)
3) แบบ สั ม ภาษณ์ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ผู้ ศึ ก ษาการค้ น คว้า อิ ส ระส ร้ า งขึ้ นเอง
โดยศึ ก ษาประเด็ น ค าถาม จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยใน
การศึกษาได้จดั ทาแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ซึ่ งเป็ นการสัมภาษณ์ที่มี
การวางแผน จัดเตรี ยมชุดคาถาม และวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็ นระบบและมีข้ นั ตอนล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์แสดงความเห็นหรื ออธิบาย
โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และภูมิลาเนาของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ส่ วนที่ 2 ปั ญ หาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบและรับรองบัญ ชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ได้แก่ การจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง
และแนวทางการสอบบัญชี การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี การสอบทานการ
จัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง การจัดทารายงานการตรวจสอบ
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และรับรองบัญชี และการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
หรื อผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50
ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บ ัติงานที่ เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545
3.2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อ มู ล ที่ รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะท าการวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 จะน ามาวิเคราะห์ โ ดยค านวณ
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ ย (Mean) เพื่ออธิ บายข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะของคาถามในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 จะมีการวัดระดับโดยใช้มาตราวัดของ
ลิเคิร์ท (Likert scale) คือลักษณะของแบบสอบถามเป็ นการให้เลื อกตอบระดับความคิดเห็ น ซึ่ งมี
คาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยจะมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545: 99 – 100)
ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด กาหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นด้วยมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง กาหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด กาหนดให้ 1 คะแนน
ผลคะแนนที่ได้จากคาตอบในแบบสอบถาม จะใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ค่าเฉลี่ ยของระดับความเห็ นที่ได้จะนามาใช้ในการคานวณส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาเสนอในรู ปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยายและสรุ ปผล
นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษาได้นาข้อมูลในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 มาทาการวิเคราะห์แจกแจง
แบบตารางไขว้ (Crosstabs) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 กับ
ข้อมูลทางด้านประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร และ
จานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรั บ รองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร สาเหตุ ที่
ผูศ้ ึกษาได้เลือกปั จจัยทั้ง 2 ด้าน มาวิเคราะห์การแจกแจงตารางแบบไขว้ เนื่ องจากมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น 95% ซึ่ งแปลว่าประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี
ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร และจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชี ภาษี มี ค วามสัม พันธ์ ต่อปั ญหาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อ
เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ผูศ้ ึกษาจึงทาการวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว้ (Crosstabs)
2) การวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถามในส่ ว นปลายเปิ ด
(Open-ended questions) มีการวิเคราะห์ และประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหาในการตีความ
พิจารณาประเด็นที่สาคัญหรื อประโยคที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
โดยนาเสนอในรู ปแบบตารางเป็ นร้อยละ (Percentage) ควบคู่กบั การบรรยายและสรุ ปผล
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