บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในภาคเหนื อเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ซึ่ งศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรในภาคเหนือจานวน 183 ราย โดยมีผสู้ อบบัญชีภาษีอากรตอบแบบสอบถามกลับ มา
จานวน 171 ราย คิดเป็ นร้อยละ 93 และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กแบบมีโครงสร้างจาก
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในภาคเหนือใช้ตวั แทนจังหวัดละ 1 ราย จานวน 17 ราย เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร และ
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545 รายละเอียดของผลการศึกษาแสดงโดยแบ่งเป็ น
4.1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม
4.2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิ ด
4.1 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม
4.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
57
114
171

ร้ อยละ
33.33
66.67
100.00

จากตารางที่ 4.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 57 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และเป็ นเพศหญิง จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน
30
90
44
7
171

20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

ร้ อยละ
17.54
52.63
25.73
4.09
100.00

จากตารางที่ 4.2 ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถามมี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.54 อายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.63
อายุอยูร่ ะหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.73 และอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.09
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน
96
72
3
171

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สู งกว่าปริ ญญาโท
รวม

ร้ อยละ
56.14
42.11
1.75
100.00

จากตารางที่ 4.3 ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต อบแบบสอบถามมี ร ะดับ การศึ ก ษาระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.14 ระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 72 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.11 และสู งกว่าปริ ญญาโท จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.75
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนร้ อ ยละของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี

จานวน
56
32
57
26
171

0 – 2 ปี
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
รวม

ร้ อยละ
32.74
18.72
33.33
15.21
100.00

จากตารางที่ 4.4 ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต อบแบบสอบถามมี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร อายุ 0 – 2 ปี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.74 อายุ 3 – 5 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.72 อายุ 6 – 10 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 33.33 และอายุ 10 ปี ขึ้นไป จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.21
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนร้ อ ยละของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับใบอนุญาต
ต่ากว่า 2 ปี
2 – 4 ปี
5 – 7 ปี
7 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
44
27
32
68
171

ร้ อยละ
25.73
15.78
18.72
39.77
100.00

จากตารางที่ 4.5 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถามได้รับใบอนุ ญาตผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากร อายุต่ ากว่า 2 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.73 อายุ 2 - 4 ปี จานวน 27 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.78 อายุ 5 – 7 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.72 และอายุ 7 ปี ขึ้นไป จานวน 68 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.77
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวน
งบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
จานวนงบการเงิน
ไม่เคยปฏิบตั ิงาน
1 -100 งบ
มากกว่า 100 งบ
รวม

จานวน
4
135
32
171

ร้ อยละ
2.34
78.94
18.72
100.00

จากตารางที่ 4.6 ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถามได้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินในต่อปี ในฐานผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร จานวน 1 – 100 งบ จานวน 1135 คน คิดเป็ นร้อยละ
78.94 มากกว่า 100 งบ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.72 และไม่เคยปฏิ บตั ิ งาน จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.34
ดังนั้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนที่ 2 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ตามาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร และส่ วนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิ บ ตั ิ งานที่ เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรั บรองบัญชี ตามคาสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 123/2545 จะใช้จานวนผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 167 คนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการ
ติดต่อรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
การติดต่ อรับงาน

จานวน

ร้ อยละ*
สานักงานบัญชีจดั หาให้
158
94.61
เลือกและจัดหาเอง
167
100.00
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าแนะนาให้
112
67.07
หมายเหตุ : *ร้ อยละจากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 167 คน เนื่ องจากผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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จากตารางที่ 4.7 ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถามติ ดต่อรั บการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี โดยสานักงานบัญชีจดั หาให้จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.61 เลือกและจัดหาเอง
จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าแนะนาให้จานวน 112 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.07
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามก่อน
การรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้า
ข้ อมูลลูกค้ า

จานวน

ร้ อยละ*
ฐานะการเงินของธุ รกิจ
139
83.23
ข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน
157
94.01
ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีปีที่ผา่ นมา
167
100
ลักษณะการดาเนินธุ รกิจ
140
83.83
ข้อมูลการเสี ยภาษียอ้ นหลัง
129
77.25
หมายเหตุ : *ร้ อยละจากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 167 คน เนื่ องจากผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.8 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถามได้วิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้า
ก่อนการรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จากฐานะการเงินของธุ รกิ จจานวน 139 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 83.23 ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อพิจารณาผลการดาเนิ นงานจานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ
94.01 ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ปีที่ผ่านมาจานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ลัก ษณะการดาเนิ นธุ รกิ จจานวน 140 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 83.83 และข้อมูล การเสี ยภาษี ยอ้ นหลัง
จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.25
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวน
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
จานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

จานวน
123
44
167

1 – 3 คน
4 – 6 คน
รวม

ร้ อยละ
73.65
26.35
100

จากตารางที่ 4.9 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถามมีจานวนผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี ใน
การปฏิ บ ัติงานการตรวจสอบและรั บรองบัญ ชี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรจานวน 1 – 3 คน
จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.65 ผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 4 – 6 คน จานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.35 และผูส้ อบบัญชีภาษีอากรไม่มีผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชีในจานวนที่มากกว่า 6 คน
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4.1.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงานสอบบัญชี และการแจ้งรายชื่อลูกค้า

ปัญหาและอุปสรรค

มาก
ที่สุด

1. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน
1.1 มีความเสี่ ยงในการรับงานจากลูกค้า

32
19.20
1.2 การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
52
31.10
1.3 ลูก ค้าไม่ ตอบรั บ งานตามหนังสื อ ตอบรั บ 39
งาน
23.40
1.4 การติดต่อรับงานจากลูกค้า
7
4.20
1.5 จานวนรายในการรับงาน
4
2.40
2. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.2 ระยะเวลาของการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.3 การแจ้งรายชื่อลูกค้าในรอบระยะเวลาบัญชี
ต่อไป
2.4 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า
2.5 แบบที่ตอ้ งใช้ในการแจ้งรายชื่อลูกค้า

7
4.20
4
2.40
4
2.40
4
2.40
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ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก ปาน น้ อย น้ อย ค่ า
กลาง
ที่สุด เฉลีย่
จานวน และร้ อยละ

แปลผล

87
52.10
69
41.30
55
32.90
78
46.70
11
6.60

34
10
4
20.40 6.00 2.4
33
9
4
19.80 5.40 2.40
30
33
10
18.00 19.80 6.00
37
41
4
22.20 24.60 2.40
95
53
4
56.90 31.70 2.40

3.80

มาก

3.93

มาก

46
27.50
49
29.30
37
22.20
43
25.70
37
22.20

11
3.40
31
18.60
27
16.20
34
20.40
23
113.80

2.53 ปานกลาง

95
56.90
60
35.90
90
53.90
68
40.70
78
46.70

15
9.00
20
12.00
9
5.40
18
10.80
25
15.00

3.48 ปานกลาง
3.26 ปานกลาง
2.75 ปานกลาง

2.80 ปานกลาง
2.62 ปานกลาง
2.70 ปานกลาง
2.53 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การรับงาน และปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อลูกค้า ดังนี้
1. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน
1.1 มี ค วามเสี่ ย งในการรั บ งานจากลู ก ค้า ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ วนใหญ่ (ร้ อ ยละ
52.10) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.80
อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
1.2 การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
41.30) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับ ปั ญหาและอุ ปสรรคเท่ากับ 3.93
อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
1.3 ลู ก ค้า ไม่ ตอบรั บ งานตามหนัง สื อ ตอบรั บ งาน ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 32.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ
3.48 อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.4 การติ ด ต่ อ รั บ งานจากลู ก ค้า ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 46.70)
มีปัญหาและอุป สรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุ ปสรรคเท่ ากับ 3.26 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.5 จ านวนรายในการรั บ งาน ผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 56.90)
มีปัญหาและอุ ปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.75
อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
2. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.1 ขั้น ตอนและวิธี ก ารแจ้ง รายชื่ อ ลู ก ค้า ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อ ยละ
56.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.53
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ระยะเวลาของการแจ้งรายชื่อลูกค้า ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 35.90)
มีปั ญหาและอุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุ ปสรรคเท่ากับ 2.78 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2.3 การแจ้งรายชื่ อลูกค้าในรอบระยะเวลาบัญชี ถดั ไป ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 53.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ
2.62 อยูใ่ นระดับปานกลาง

26

2.4 การแจ้งการเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อลู กค้า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ
40.70) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุ ปสรรคเท่ากับ 2.68
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.5 แบบที่ ต้องใช้ในการแจ้งรายชื่ อลู ก ค้า ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ
46.70) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุ ปสรรคเท่ากับ 2.54
อยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคเกี่ ยวกับการรับงานผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคในระดับมาก ในด้านความเสี่ ยงในการรับงานจากลูกค้า และการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการ
ตรวจสอบ ส่ วนในด้านอื่น ๆ พบว่าปั ญหาและอุปสรรคจะอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การแจ้งรายชื่ อลู ก ค้าผูส้ อบบัญ ชี อากร พบว่าปั ญ หาใน
ระดับปานกลางในทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อลูกค้า
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเกี่ ยวกับการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และแนวทางการสอบ
บัญชี

ปัญหาและอุปสรรค

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รวม
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน (ร้ อยละ)

1. การจัดทาแผนการสอบบัญชีโดยรวมตาม
7
95
40
18
7
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
4.20 56.90 24.00 10.80 4.20
2. การประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจที่ตรวจสอบและ 21
89
38
19
รับรองบัญชีไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามหลักเกณฑ์ 12.60 53.30 22.80 11.40
ที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
3. การจัดท าแนวทางการสอบบัญ ชี ต ามมาตรฐาน 7
69
69
15
7
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
4.20 43.30 41.30 9.00 4.20

แปลผล

3.46

ปานกลาง

3.67

มาก

3.32

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และแนวทางการสอบบัญชี
ดังนี้
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1. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ยวกับ การจัดท าแผนการสอบบัญ ชี โดยรวมตามหลัก เกณฑ์ ที่
อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 56.90) มีปัญหาและอุปสรรค
ในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.46 อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกับการประเมิ นความเสี่ ยงของธุ รกิ จที่ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดี กรมสรรพากรกาหนด ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 53.30) มี ปัญหาและอุ ป สรรคในระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ ยของระดับ ปั ญหาและ
อุปสรรคเท่ากับ 3.67 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
3. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การจัด ท าแนวทางการสอบบัญ ชี ต ามมาตรฐานการ
ปฏิ บ ั ติ ง านตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ผู ้ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรส่ วนใหญ่ (ร้ อ ยละ 41.30)
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับ มากและระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรค
เท่ากับ 3.32 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี

ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัด ท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
สาหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
1.2 เงินลงทุนชัว่ คราว
1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย รวม
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน (ร้ อยละ)

4
12
110
2.40 7.20 65.90
4
12
112
2.40 7.20 67.10
36
65
40
21.60 38.90 24.40
75
12
39
44.90 7.20 23.40
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29
17.40
24
14.40
19
11.40
34
20.40

12
7.20
15
9.00
7
4.20
7
4.20

แปลผล

2.80

ปานกลาง

2.81

ปานกลาง

3.62

มาก

3.68

มาก

ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ต่อ)

ปัญหาและอุปสรรค

มาก
ที่สุด

1. การจัด ท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
สาหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน
1.5 สิ นค้าคงเหลือ

81
48.50
1.6 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4
2.40
1.7 เงินลงทุนระยะยาว
4
2.40
1.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
36
21.60
1.9 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
4
2.40
1.10 เงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก 4
สถาบันการเงิน
2.40
1.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4
2.40
1.12 เงินกูย้ มื ระยะสั้น
56
33.50
1.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
20
12.00
1.14 เงินกูย้ มื ระยะยาว
4
2.40
1.15 หนี้สินอื่น
4
2.40
1.16 ส่ วนของทุน
4
2.40
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ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)

48
28.70
14
8.40
14
8.40
70
41.90
14
8.40
11
3.40
95
56.90
20
12.00
14
8.40
59
35.30
31
18.60
26
15.60

21
12.60
111
66.50
114
68.30
34
20.40
96
57.50
111
34.60
38
22.80
37
22.20
77
46.10
65
38.90
79
47.30
80
47.90

14
8.40
35
21.00
29
17.40
24
14.40
50
29.90
34
20.40
30
18.00
51
30.50
46
27.50
32
19.20
46
27.50
41
24.60

รวม

แปลผล

3
1.80
3
1.80
6
3.60
3
1.80
3
1.90
7
4.20
-

4.14

มาก

2.89

ปานกลาง

2.89

ปานกลาง

3.67

มาก

2.80

ปานกลาง

2.83

ปานกลาง

3.44

ปานกลาง

3
1.80
10
6.00
7
4.20
7
4.20
16
9.60

3.45

ปานกลาง

2.93

ปานกลาง

3.13

ปานกลาง

2.87

ปานกลาง

2.77

ปานกลาง

ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ต่อ)

ปัญหาและอุปสรรค
2. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวม
สาหรับองค์ประกอบในงบกาไรขาดทุนที่มี
สาระสาคัญ
2.1 รายได้
2.2 ต้นทุน
2.3 ค่าใช้จ่าย
3. การจัดหาหลักฐานประกอบการจัดทากระดาษทา
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
4. การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตามงบ
แสดงฐานะการเงิน
5. การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตามงบ
กาไรขาดทุน
6. การจัดท ากระดาษปรั บ ปรุ งกาไรสุ ท ธิ ท างบัญ ชี
เป็ นกาไรสุ ทธิทางภาษีอากร

มาก
ที่สุด

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)

4
2.40
4
2.40
4
2.40
15
9.00
10
6.00
10
6.00
41
24.60

91
54.50
88
52.70
12
7.20
61
36.50
77
46.10
74
44.30
51
30.50

43
25.70
50
15.60
100
59.90
74
44.30
45
26.90
48
28.70
41
24.60

23
13.80
22
13.20
45
26.90
14
8.40
27
16.20
23
13.80
25
15.00

6
3.60
3
1.80
6
3.60
3
1.80
8
4.80
12
7.20
9
5.40

รวม

แปลผล

3.38

ปานกลาง

3.41

ปานกลาง

2.78

ปานกลาง

3.43

ปานกลาง

3.32

ปานกลาง

3.30

ปานกลาง

3.54

มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปั ญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี ดังนี้
1. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การจัด ท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรั บ
องค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 กระดาษทาการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 65.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรค
เท่ากับ 2.80 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
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1.2 กระดาษทาการเงินลงทุนชัว่ คราว ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 67.10)
มีปัญหาและอุ ปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.80
อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
1.3 กระดาษทาการลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อย
ละ 38.90) มี ปัญหาและอุป สรรคในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุ ปสรรคเท่ากับ
3.62 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
1.4 กระดาษท าการเงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั้ น ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อ ยละ
44.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมากที่สุด แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุ ปสรรคเท่ากับ
3.68 อยูใ่ นระดับมาก
1.5 กระดาษท าการสิ นค้าคงเหลื อ ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 48.50)
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมากที่สุด แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 4.14 อยูใ่ น
ระดับมาก
1.6 กระดาษทาการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ
66.50) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ
2.89 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
1.7 กระดาษทาการเงินลงทุนระยะยาว ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 68.30)
มีปัญหาและอุ ปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.89
อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
1.8 กระดาษทาการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
41.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.67
อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
1.9 กระดาษทาการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
57.50) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ
2.80 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
1.10 กระดาษทาการเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 66.50) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของ
ระดับปัญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.83 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
1.11 กระดาษท าการเจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น ผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 56.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ
3.44 อยูใ่ นระดับปานกลาง
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1.12 กระดาษทาการเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 33.50)
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมากที่สุด แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.45 อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
1.13 กระดาษท าการหนี้ สิ น หมุ น เวีย นอื่ น ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ
46.10) มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ
2.93 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
1.14 กระดาษทาการเงินกูย้ ืมระยะยาว ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 38.90)
มีปัญหาและอุ ปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.13
อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
1.15 กระดาษทาการหนี้สินอื่น ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 47.30) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.87 อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน
1.16 กระดาษทาการส่ วนของทุน ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วน (ร้อยละ 47.90) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.77 อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน
2. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การจัด ท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรั บ
องค์ประกอบในงบกาไรขาดทุนที่มีสาระสาคัญ
2.1 กระดาษทาการรายได้ ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 54.50) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดับ มาก แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.38 อยู่ในระดับปาน
กลาง
2.2 กระดาษทาการต้นทุ น ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 52.70) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.41 อยู่ในระดับปาน
กลาง
2.3 กระดาษทาการค่าใช้จ่าย ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 59.90) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.78 อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน
3. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การจัด หาหลัก ฐานประกอบการจัดท ากระดาษท าการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 44.30) มีปัญหาอุปสรรคใน
ระดับ ปานกลาง โดยค่ าเฉลี่ ย ของระดับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคเท่ ากับ 3.43 อยู่ในระดับ ปานกลาง
เช่นเดียวกัน
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4. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการทดสอบความถูกต้องของการทดสอบความถูกต้องของ
ยอดคงเหลื อตามงบแสดงฐานะการเงิ น ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 46.10) มีปัญหา
อุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.32 อยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ปั ญหาและอุ ป สรรคเกี่ ยวกับ การทดสอบความถู ก ต้องของยอดคงเหลื อตามงบก าไร
ขาดทุน ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 44.30) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ ย
ของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.28 อยูใ่ นระดับปานกลาง
6. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ ทางบัญชี เป็ น
กาไรสุ ทธิ ทางภาษีอากร ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 30.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.54 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคเกี่ ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก ในการจัดทาการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวม
สาหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน ในส่ วนของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืม
ระยะสั้น สิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการจัดทากระดาษทาการปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ
ทางบัญชี เป็ นกาไรสุ ทธิ ทางภาษี อากร ส่ วนในด้านอื่นพบว่าปั ญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปาน
กลาง
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การสอบทานการจัดท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาและอุปสรรค

มาก
ที่สุด

1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

7
4.20
2. การสอบทานรายการในงบกาไรขาดทุน
7
4.20
3. การสอบทานรายการในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ใน 7
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.20
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ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
61
60
35
4
36.50 35.90 21.10 2.40
57
64
35
4
34.10 38.30 21.00 2.40
86
35
32
7
51.50 21.00 19.20 4.20

รวม

แปลผล

3.19

ปานกลาง

3.17

ปานกลาง

3.32

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปั ญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 36.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและ
อุปสรรคเท่ากับ 3.19 อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ ยวกับการสอบทานรายการในงบกาไรขาดทุน ผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 38.30) มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหา
และอุปสรรคเท่ากับ 3.17 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
3. ปั ญหาและอุ ป สรรคเกี่ ยวกับ การสอบทานรายการในการเปิ ดเผยข้อมู ล ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 51.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก
แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.32 อยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางในทุกด้าน
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ปัญหาและอุปสรรค
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
1.การจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ 4
52
58
46
7
มีรูปแบบเป็ นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด 2.40 31.10 34.70 27.50 4.20
2.การรายงานข้อ มูล จากการตรวจสอบและรั บ รอง 35
48
30
47
7
บัญชีไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
21.00 28.70 18.00 28.10 4.20

รวม

แปลผล

3.00

ปานกลาง

3.34

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปั ญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ดังนี้
1. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การจัด ท ารายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ที่ มี
รู ปแบบเป็ นไปตามที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 34.70)
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มีปัญหาอุปสรรคในระดับ ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.00 อยูใ่ น
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
2. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและรับรองบัญชีไว้ใน
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 28.70) มีปัญหา
อุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.34 อยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี พบว่า
มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุ ปสรรคเกี่ ยวกับการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
หรื อผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50
ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ปัญหาและอุปสรรค
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
ปั ญหาและอุปสรรคในการทดสอบรายการตามแบบ 38
63
30
30
6
แจ้งข้อ ความของกรรมการหรื อ ผูเ้ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นหรื อ 22.80 37.70 18.00 18.00 3.60
ผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50

รวม

3.58

แปลผล
มาก

จากตารางที่ 4.15 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ ยวกับการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อ
ผูจ้ ดั การที่ แนบพร้ อมกับ การยื่น แบบ ภ.ง.ด.50 ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 37.70)
มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.58 อยูใ่ นระดับ
มากเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั ญหาและอุปสรรคทัว่ ไป
ในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

ปัญหาและอุปสรรค

มาก
ที่สุด

1. พนักงานบัญชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอใน
ด้านบัญชีและการดาเนินงานของกิจการ
2. พนักงานบัญชีของกิจการไม่ให้ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบของผูต้ รวจสอบบัญชี
3. ผูบ้ ริ หารกิจการขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอ
ในการบริ หารของกิจการ
4. กิจการต้องการงบการเงินในเวลารวดเร็ วหลังจาก
ปิ ดบัญชีประจาปี
5. กิจการนาส่ งเอกสารประกอบการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีล่าช้า
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22.20
43
25.70
43
25.70
77
46.10
89
53.30

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
70
39
21
41.90 23.40 12.60
57
27
32
8
34.10 16.20 19.20 4.80
77
36
11
46.10 21.60 6.60
36
30
24
21.60 18.00 14.40
52
23
3
31.10 13.80 1.80

รวม

แปลผล

3.74

มาก

3.57

มาก

3.91

มาก

3.94

มาก

4.34

มาก

จากตารางที่ 4.16 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปั ญหาและ
อุปสรรคทัว่ ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ดังนี้
1. พนัก งานบัญ ชี ข องกิ จการมี ค วามรู ้ ไ ม่ เพี ย งพอในด้า นบัญ ชี แ ละการดาเนิ น งานของ
กิจการ ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 41.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย
ของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.74 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
2. พนั ก งานบัญ ชี ข องกิ จ การไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบบัญ ชี ผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ ว น (ร้ อ ยละ 34.10) มี ปั ญ หาอุ ป สรรคในระดับ มาก
โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.57 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
3. ผูบ้ ริ หารกิ จการขาดความรู ้/ มีความรู ้ไม่เพียงพอในการบริ หารกิ จการ ผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 46.10) มี ปัญหาอุปสรรคในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและ
อุปสรรคเท่ากับ 3.91 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
4. กิ จการต้องการงบการเงิ นในเวลารวดเร็ วหลังจากปิ ดบัญชี ป ระจาปี ผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 46.10) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมากที่สุด แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากับ 3.99 อยูใ่ นระดับมาก
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5. กิ จการนาส่ งเอกสารประกอบการตรวจสอบรั บรองบัญชี ล่าช้า ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร
ส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 53.30) มีปั ญหาอุปสรรคในระดับมากที่ สุ ด แต่ค่ าเฉลี่ ยของระดับ ปั ญ หาและ
อุปสรรคเท่ากับ 4.34 อยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคในเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดับมากทุกด้าน
4.1.3 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตาม
คาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุป สรรคในการปฏิ บตั ิ งานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านความเป็ นอิส ระ
ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริ ต
ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ปัญหาและอุปสรรค
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
1. ถูกจากัดขอบเขตในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ 44
48
39
26
10
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติงานการตรวจสอบ 26.30 28.70 23.40 15.56 6.00
และรับรองบัญชี
2.ขาดค วามเป็ น อิ ส ระใน การป ฏิ บั ติ งาน การ 64
45
20
28
10
ตรวจสอบ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติงานการ 38.30 26.90 12.00 16.80 6.00
ตรวจสอบและรับรองบัญชี
3. การปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งที่เป็ น 10
29
81
37
10
สาระสาคัญของงบการเงินที่ตนลงลายมือรับรอง
6.00 17.40 48.50 22.20 6.00
4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่ ง 7
23
67
54
16
เป็ นสาเหตุทาให้กิจการไม่ตอ้ งเสี ยภาษีหรื อเสี ยภาษี 4.20 13.80 40.10 32.30 9.60
น้อยลง

รวม

แปลผล

3.54

มาก

3.75

มาก

2.95

ปานกลาง

2.71

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.17 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านความเป็ นอิสระ ความ
เที่ยงธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ต ดังนี้
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1. ถูกจากัดขอบเขตในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 28.70) มีปัญหาอุปสรรคใน
ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.54 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
2. ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชี ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 38.30) มีปัญหาอุปสรรค
ในระดับมากที่สุด แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.75 อยูใ่ นระดับมาก
3. การปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งที่เป็ นสาระสาคัญของงบการเงินที่ตนลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 48.50) มี ปั ญ หาอุ ป สรรคในระดับ
ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.95 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้กิจการไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
หรื อเสี ยภาษีน้อยลง ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 40.10) มีปัญ หาอุปสรรคในระดับ
ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.71 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
สรุ ปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้าน
ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ต พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก
ในการถูกจากัดขอบเขตในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ และขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ส่ วนด้านอื่นพบว่า
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง

38

ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณของผู้ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร ด้ า นความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
33
88
30
13
3
19.80 52.70 18.00 7.80 1.80

1. การจัดทางบการเงินโดยยึดหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากรมากกว่าใช้หลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป
2. ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในด้านบัญชีและ 33
89
27
13
5
การดาเนินงานของกิจการ
19.80 53.30 16.20 7.80 3.00
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชีสาหรับการ
4
60
70
26
7
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตนรับ
2.40 35.90 41.90 15.60 4.20
ตรวจสอบทุกรายไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการ 7
61
45
44
10
ตรวจสอบที่กรมสรรพากรกาหนด
4.20 36.50 26.90 26.30 6.00

รวม

แปลผล

3.81

มาก

3.79

มาก

3.17

ปานกลาง

3.07

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.18 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานดังนี้
1. การจัดทางบการเงิ นโดยยึดหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกว่าใช้หลักการบัญชี ที่
รับรองโดยทัว่ ไป ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 52.70) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.81 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
2. ขาดความรู ้/ มีความรู ้ไม่เพียงพอในด้านบัญชี และการดาเนินงานของกิจการ ผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 53.30) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหา
และอุปสรรคเท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชีสาหรับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตน
รั บ ตรวจสอบทุ ก รายไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 41.90)
มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.17 อยูใ่ น
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
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4. การตรวจสอบงบการเงิ นตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่ กรมสรรพากรกาหนด
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 36.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยของระดับ
ปัญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.07 อยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุ ปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้าน
ความรู้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดับมากในการจัดทางบ
การเงินโดยยึดหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกว่าใช้หลักการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และขาด
ความรู ้/ มีความรู ้ไม่เพียงพอในด้านบัญชี และการดาเนิ นงานของกิจการ ส่ วนด้านอื่นพบว่ามีปัญหา
และอุปสรรคในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผู ้
เสี ยภาษี

ปัญหาและอุปสรรค
1. ไม่สามารถนาข้อมูลของกิจการที่ตนตรวจสอบ
และรับรองบัญชีแล้วพบว่าทาผิดกฎหมายไปแจ้งต่อ
ทางราชการ
2. การนาข้อมูลสาคัญของกิจการที่ตนปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ไปเปิ ดเผยแก่บุคคล
ภายนอกโดยผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
47
43
42
32
3
28.10 25.70 25.10 19.20 1.80
4
2.40

รวม

แปลผล

3.59

มาก

9
27
69
58 1.99
5.40 16.20 41.30 34.70

น้อย

จากตารางที่ 4.19 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ย
ภาษีดงั นี้
1. ไม่สามารถนาข้อมูลของกิจการที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชี แล้วพบว่าผิดกฎหมาย
ไปแจ้งต่อทางราชการ ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 28.10) มีปัญหาอุปสรรคในระดับ
มากที่สุด แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.59 อยูใ่ นระดับมาก
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2. การน าข้อ มู ล ส าคัญ ที่ ต นปฏิ บ ัติ ง านการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ไ ปเปิ ดเผย
แก่บุคคลภายนอกโดยผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 41.30) มีปัญหา
อุป สรรคในระดับ น้อย โดยค่าเฉลี่ ยของระดับ ปั ญหาและอุ ป สรรคเท่ ากับ 1.99 อยู่ในระดับน้อย
เช่นเดียวกัน
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผู ้
ร่ วมวิชาชีพ

ปัญหาและอุปสรรค

มาก
ที่สุด

1. การแย่งงานจากเพื่อนร่ วมวิชาชีพ

7
4.20
2.การเสนอค่ าธรรมเนี ย มการตรวจสอบที่ ต่ า กว่ า 13
ผูส้ อบบัญ ชีคนเดิมของกิจการ เพื่อได้มาซึ่ งงานการ 7.80
ตรวจสอบบัญชี
3. ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 10
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ จากการมอบหมายจาก 6.00
ผูส้ อบบัญ ชี อื่น เพื่อเป็ นการพยายามหาลู่ท างท าให้
กิจการจ้างเพิ่มเติม

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก ปาน น้ อย น้ อย รวม
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
15
59
74
12 2.59
9.00 35.30 44.30 7.20
9
49
69
27 2.47
5.40 29.30 41.30 16.20
6
26
91
34 2.20
3.60 15.60 54.50 20.40

แปลผล
ปานกลาง
น้อย

น้อย

จากตารางที่ 4.20 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
วิชาชีพดังนี้
1. การแย่ ง งานจากเพื่ อ ร่ ว มวิ ช าชี พ ผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 44.30)
มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.59 อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. การเสนอค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบที่ต่ากว่าผูส้ อบบัญชี คนเดิมของกิจการ เพื่อได้มา
ซึ่ ง งานการตรวจสอบบัญ ชี ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 54.50) มี ปั ญ หาอุ ป สรรค
ในระดับน้อย โดยค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.47 อยูใ่ นระดับน้อยเช่นเดียวกัน
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3. ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ จากการ
มอบหมายผูส้ อบบัญชีคนอื่น เพื่อเป็ นการพยายามหาลู่ทางทาให้กิจการจ้างเพิ่มเติม ผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 54.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย โดยค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและ
อุปสรรคเท่ากับ 2.20 อยูใ่ นระดับน้อยเช่นเดียวกัน
สรุ ป ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บตั ิ งานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร
ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง คือการแย่งงาน
จากเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ส่ วนด้านอื่นพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณทัว่ ไป

ปัญหาและอุปสรรค

มาก
ที่สุด

ระดับปัญหาและอุปสรรค
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
จานวน (ร้ อยละ)
46
11
95
15
27.50 3.40 56.90 9.00
49
31
60
20
29.30 18.60 35.90 12.00
37
27
90
9
22.20 16.20 53.90 5.40

1. หาลูก ค้าโดยโฆษณาเยี่ยงธุ รกิ จทั่วไป ซึ่ งท าให้ ภาพพจน์วชิ าชีพเสื่ อมเสี ยไป
2. แนะนาลูกค้าว่าจะช่ วยเหลื อให้เสี ยภาษี น้อยกว่า 7
ความเป็ นจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า
4.20
3.ไม่จูงใจผูอ้ ื่น โดยการให้ทรัพย์สิน หรื อผล
4
ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้
2.40
บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานการตรวจสอบบัญชี
มาให้
4. ไม่รับทรั พย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ 4
43
34
68
18
จากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรท่านอื่น ที่ได้รับงานเพราะ 2.40 25.70 20.40 40.70 10.80
จากการแนะนาของตนเอง

รวม

แปลผล

2.53

ปานกลาง

2.80

ปานกลาง

2.62

ปานกลาง

2.70

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.21 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษี อากร ด้านจรรยาบรรณทัว่ ไป ดังนี้
1. หาลูกค้าโดยโฆษณาเยีย่ งธุ รกิจทัว่ ไป ซึ่ งทาให้ภาพพจน์วชิ าชีพเสื่ อมเสี ยไป ผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 56.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและ
อุปสรรคเท่ากับ 2.53 อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. แนะนาลู กค้าว่าจะช่ วยเหลื อให้เสี ยภาษี น้อยกว่าความเป็ นจริ ง เพื่ อให้ได้มาซึ่ งลู กค้า
ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 35.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย แต่ค่าเฉลี่ ยของ
ระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.78 อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ไม่จูงใจผูอ้ ื่นโดยการให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้
บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานการตรวจสอบบัญชีมาให้ ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
53.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.62 อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
4. ไม่รับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ จากผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรท่านอื่น ที่
ได้รับงานเพราะจากการแนะนาของตนเอง ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 40.70) มีปัญหา
อุปสรรคในระดับน้อย แต่ค่าเฉลี่ยของระดับปั ญหาและอุปสรรคเท่ากับ 2.68 อยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุ ปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้าน
จรรยาบรรณทัว่ ไป พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคทุกด้านในระดับปานกลาง
ในส่ ว นของค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended questions) ตามแบบสอบถามตอนที่ 2
เรื่ อง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ต ามมาตรา 3 สั ต ต
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร และตอนที่ 3 เรื่ อ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรตาม
จรรยาบรรณของผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ตามค าสั่ ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 123/2545 ผู้ต อบ
แบบสอบถามไม่ได้ระบุ ปัญหาและอุปสรรคในแบบสอบถามที่ ได้ตอบกลับมายังผูศ้ ึกษาจึงไม่มี
ข้อ มู ล ในส่ วนของประเด็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคในด้ า นต่ า ง ๆ เพิ่ ม เติ ม จากที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ใ น
แบบสอบถาม
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4.1.4 การวิเคราะห์แจกแจงแบบตารางแบบไขว้ (Crosstabs)
1.) ปั ญ หาและอุ ป สรรคของผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านการ
ตรวจสอบบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากร
ตารางที่ 4.22 แสดงปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ยวกับการรับ งานสอบบัญชี และการแจ้งรายชื่ อลู กค้า
จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน
1.1 มีความเสี่ ยงในการรับงานจากลูกค้า
1.2 การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
1.3 ลูกค้าไม่ตอบรับงานตามหนังสื อตอบรับ
งาน
1.4 การติดต่อรับงานจากลูกค้า
1.5 จานวนรายในการรับงาน
2. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ ยวกับ การแจ้งรายชื่ อ
ลูกค้า
2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.2 ระยะเวลาของการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.3 การแจ้งรายชื่ อ ลูกค้าในรอบระยะเวลา
บัญชีต่อไป
2.4 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า
2.5 แบบที่ตอ้ งใช้ในการแจ้งรายชื่อลูกค้า

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
4.59
(มากที่สุด)
4.79
(มากที่สุด)
4.52
(มากที่สุด)

3.96
(มาก)
3.97
(มาก)
3.97
(มาก)

3.67
(มาก)
3.70
(มาก)
2.91
(ปานกลาง)

3.95
3.94
2.75
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง)
3.21
3.03
2.47
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)

2.36
(น้อย)
2.31
(น้อย)
1.39
(น้อยที่สุด)

3.80
(มาก)
3.93
(มาก)
3.47
(ปานกลาง)

1.82
(น้อย)
1.86
(น้อย)

3.26
(ปานกลาง)
2.75
(ปานกลาง)

3.71
(มาก)
3.91
(มาก)
3.66
(มาก)

2.22
(น้อย)
3.16
(ปานกลาง)
2.63
(ปานกลาง)

2.00
(น้อย)
2.09
(น้อย)
2.00
(น้อย)

1.32
(น้อยที่สุด)
1.14
(น้อยที่สุด)
1.49
(น้อยที่สุด)

2.48
(น้อย)
2.78
(ปานกลาง)
2.62
(ปานกลาง)

3.79
(มาก)
3.64
(มาก)

2.97
(ปานกลาง)
2.47
(น้อย)

2.00
(น้อย)
1.98
(น้อย)

1.23
(น้อยที่สุด)
1.00
(น้อยที่สุด)

2.68
(ปานกลาง)
2.49
(น้อย)
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จากตารางที่ 4.22 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ ยวกับการรับงานสอบบัญชี และการแจ้งรายชื่ อลูกค้า จาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน
1.1 ความเสี่ ยงในการรับ งานจากลู กค้า จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุป สรรคอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.80 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.59) รองลงมาคือผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีประสบการณ์ตรวจสอบ
บัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.96) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.67) และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2.36) ตามลาดับ
1.2 การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบ จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 3.93 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อาการที่ มี ปั ญ หาและอุ ปสรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.79) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.70) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2.31) ตามลาดับ
1.3 ลูกค้าไม่ตอบรับงานตามหนังสื อตอบรับ จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.52) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.91) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.39) ตามลาดับ
1.4 การติ ดต่ อรั บ งานจากลู ก ค้า จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.26 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.95) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.94) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.75) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.82) ตามลาดับ
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1.5 จานวนรายในการรับงาน จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมี ปัญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.75
ซึ่งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2
ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.21) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.03) ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.47) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่าเฉลี่ ย
1.86) ตามลาดับ
2. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจ้งรายชื่ อลูกค้า จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปัญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 2.48 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.71) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
2.22) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.00) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.32) ตามลาดับ
2.2 ระยะเวลาของการแจ้งรายชื่ อลูกค้า จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับ รองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญหาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.78 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.91) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.16) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.09) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.14) ตามลาดับ
2.3 การแจ้งรายชื่ อลู กค้าในรอบระยะเวลาบัญ ชี ต่อไป จาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 2.62 ซึ่ ง พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ปสรรคมากที่ สุ ด
มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.66) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
3-5 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.63) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.00) และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.49) ตามลาดับ
2.4 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับ รองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญหาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.79) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
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2.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.00) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.23) ตามลาดับ
2.5 แบบที่ตอ้ งใช้ในการแจ้งรายชื่ อลูกค้า จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปัญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 2.49 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.64) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
2.47) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 1.98) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.00) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.23 แสดงปั ญหาและอุปสรรคเกี่ ยวกับการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมิ นความ
เสี่ ยง และแนวทางการสอบบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ใน
ฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1.การจัดทาแผนการสอบบัญชี โดยรวมตามหลักเกณฑ์
ที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
2. การประเมิ นความเสี่ ยงของธุ รกิ จที่ ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
3.96
4.03
3.32
1.27
3.37
(ปานกลาง) (น้อยที่สุด) (ปานกลาง)
(มาก)
(มาก)
4.23
4.03
3.47
2.23
3.67
(ปานกลาง)
(มาก)
(มาก)
(น้อย)
(มาก)
3.95
(มาก)

3.84
(มาก)

3.00
(ปานกลาง)

1.82
(น้อย)

3.32
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.23 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และแนวทางการสอบบัญชี
จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ดังนี้
1. การจัดทาแผนการสอบบัญชี โดยรวมตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดี กรมสรรพากรกาหนด
จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปั ญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.37 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มี
ปั ญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.96) รองลงมาคือ
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ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.03) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย
3.32) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.27) ตามลาดับ
2. การประเมินความเสี่ ยงของธุ รกิจที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกรมสรรพากกาหนด จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
3.67 ซึ่ งพบว่ า ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ใ นมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.23) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
4.03) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.47) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2.23) ตามลาดับ
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.32 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 3.95)
รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.84) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี
6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.82) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.24 แสดงปั ญหาและอุ ป สรรคเกี่ ยวกับการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับ รอง
บัญชี จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวม
สาหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
1.2 เงินลงทุนชัว่ คราว
1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
1.5 สิ นค้าคงเหลือ
1.6 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.7 เงินลงทุนระยะยาว
1.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1.9 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1.10 เงินเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
1.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1.12 เงินกูย้ มื ระยะสั้น

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

3.23

3.06

2.74

1.50

2.80

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.21

3.06

2.79

1.36

2.80

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

4.56

3.32

1.42

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

4.73

4.00
(มาก)
4.72

2.82

1.43

(มากที่สุด)

(มากที่สุด)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

3.62
(มาก)
3.68
(มาก)
4.14
(มาก)
2.88

(มากที่สุด)

4.79

4.53

(มากที่สุด)

(มากที่สุด)

3.30

3.06

3.79
(มาก)
2.77

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

3.30

3.06

2.82

2.22
(น้อย)
1.86
(น้อย)
1.72

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

4.54

3.44
(ปานกลาง)

3.29

3.97
(มาก)
3.06

2.53

1.86
(น้อย)
1.86

3.67
(มาก)
2.80

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อย)

(ปานกลาง)

3.32

3.06

2.72

1.42

2.83

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

4.03
(มาก)
4.71
(มากที่สุด)

3.89
(มาก)
3.97
(มาก)

3.21

(ปานกลาง)

2.53

2.00
(น้อย)
1.47

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

(มากที่สุด)

49

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

2.88

3.43
3.45

ตารางที่ 4.24 แสดงปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
(ต่อ)

ปัญหาและอุปสรรค
1.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1.14 เงินกูย้ มื ระยะยาว
1.15 หนี้สินอื่น
1.16 ส่วนของทุน
2. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรั บ องค์ป ระกอบในงบก าไรขาดทุ น ที่ มี
สาระสาคัญ
2.1 รายได้
2.2 ต้นทุน
2.3 ค่าใช้จ่าย

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
3.80
(มาก)
3.86
(มาก)
3.55
(มาก)
3.54
(มาก)

3.13

1.49

2.93

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.44

2.47
(น้อย)
2.77

1.42

3.13

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.09

2.53

1.46

2.87

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.03

2.49
(น้อย)

1.36

2.77

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

3.91
(มาก)
3.93
(มาก)
3.27

4.00
(มาก)
4.00
(มาก)
3.06

(ปานกลาง)

4.11
3. การจั ด หาหลั ก ฐานประกอบการจั ด ท า
(มาก)
กระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี
4.00
4. การทดสอบความถู กต้อ งของยอดคงเหลื อ
(มาก)
ตามงบแสดงฐานะการเงิน
3.98
5. การทดสอบความถู กต้อ งของยอดคงเหลื อ
(มาก)
ตามงบกาไรขาดทุน
4.55
6. การจัด ท ากระดาษปรั บ ปรุ งก าไรสุ ท ธิ ท าง
(มากที่สุด)
บัญชี เป็ นกาไรสุทธิทางภาษีอากร
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3.16

1.43

3.38

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.16

3.41
(ปานกลาง)

2.54

1.86
(น้อย)
1.46

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.84
(มาก)

3.00

3.42

(ปานกลาง)

2.18
(น้อย)

4.00
(มาก)

2.93

1.48

3.32

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

2.88

1.50

3.28

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.05

1.49

3.35

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

4.00
(มาก)
3.97
(มาก)

(ปานกลาง)

2.78

(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.24 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ใน
การตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวมสาหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะ
การเงิน
1.1 กระดาษทาการรายการเงิ นสดและเที ยบเท่าเงิ นสด จาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 2.80 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ มี ปัญ หาและอุ ปสรรคมากที่ สุ ด
มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.23) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
3-5 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 3.06) ประสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.74) และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.50) ตามลาดับ
1.2 กระดาษท าการเงิ น ลงทุ น ชั่วคราว จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 2.80 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มี ปัญหาและอุปสรรคมากที่สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.21) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.06) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.79) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.36) ตามลาดับ
1.3 กระดาษทาการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย 62 ซึ่ งพบว่า ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.56) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
4.00) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.32) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.42) ตามลาดับ
1.4 กระดาษทาการเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้น จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมี ปั ญหาและอุป สรรคอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.68 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.73) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
4.72) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.82) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.43) ตามลาดับ
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1.5 กระดาษทาการสิ นค้าคงเหลือ จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
4.14 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ มี ปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มี ประสบการณ์ ตรวจสอบ
บัญ ชี 0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 4.79) รองลงมาคื อ ประสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 4.53)
ประสบการณ์ ตรวจสอบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.79) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 2.22) ตามลาดับ
1.6 กระดาษทาการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 2.88 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุ ด มี ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.30) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.06) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.77) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.86) ตามลาดับ
1.7 กระดาษท าการเงินลงทุ นระยะยาว จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 2.88 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุ ด มี ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.30) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.06) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.82) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.72) ตามลาดับ
1.8 กระดาษทาการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.67 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.54) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.44) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.86) ตามลาดับ
1.9 กระดาษทาการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.80 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.29) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.06) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.53) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.86) ตามลาดับ
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1.10 กระดาษทาการเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น จาแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหา
และอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.83 ซึ่งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและ
อุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.23) รองลงมาคือประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.06) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 2.72) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.42) ตามลาดับ
1.11 กระดาษท าการเจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น จ าแนกตามประสบการณ์ ใ นการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.43 ซึ่ ง พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ปสรรคมากที่ สุ ด
มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.03) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
3-5 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 3.89) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 3.21) และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2.00) ตามลาดับ
1.12 กระดาษท าการเงิ นกู้ยืมระยะสั้ น จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 3.45 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุ ด มี ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.71) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.96) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.53) และประสบการณ์ ตรวจสอบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.41) ตามลาดับ
1.13 กระดาษทาการหนี้ สินหมุนเวียนอื่น จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 2.93 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุด มี ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.80) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.13) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.47) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.49) ตามลาดับ
1.14 กระดาษทาการเงิ นกู้ยืม ระยะยาว จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับ รองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญหาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.13 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.86) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.44) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.77) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.42) ตามลาดับ
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1.15 กระดาษท าการหนี้ สินอื่ น จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 2.87 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.55) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.09) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.53) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 1.46 ตามลาดับ
1.16 กระดาษทาการส่ วนของทุน จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 2.77 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.54) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.03) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.49) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.36) ตามลาดับ
2. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวมสาหรับองค์ประกอบในงบกาไรขาดทุนที่
มีสาระสาคัญ
2.1 กระดาษทาการรายได้ จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีใน
ฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.38
ซึ่งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5
ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.91) ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 3.16) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่าเฉลี่ ย
1.43) ตามลาดับ
2.2 กระดาษทาการต้นทุน จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ใน
ฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41
ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุด มี ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.93) ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 3.16) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่าเฉลี่ ย
1.86) ตามลาดับ
2.3 กระดาษทาการค่าใช้จ่าย จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมี ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย
2.78 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุด มี ประสบการณ์ ตรวจสอบ
บัญ ชี 0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 3.27) รองลงมาคื อ ประสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 3.06)
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ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.54) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 1.46) ตามลาดับ
3. การจัด หาหลัก ฐานประกอบการจัด ท ากระดาษท าการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี
จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปั ญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.42 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มี
ปั ญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.11) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.84) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย
3.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2.18) ตามลาดับ
4. การทดสอบความถู ก ต้องของยอดคงเหลื อ ของงบแสดงฐานะการเงิ น จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.32 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีปัญหาและ
อุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 4.00) และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย
2.93) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.48) ตามลาดับ
5. การทดสอบความถู ก ต้ อ งของยอดคงเหลื อ ของงบก าไรขาดทุ น จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.28 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีปัญหาและ
อุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.98) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 2.88) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.50) ตามลาดับ
6. การจัดท ากระดาษท าการปรั บ ปรุ งกาไรสุ ท ธิ ท างบัญ ชี เป็ นก าไรสุ ท ธิ ท างภาษี อากร
จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปั ญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.35 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มี
ปั ญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.55) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย
3.05) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.49) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.25 แสดงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน
2. การสอบทานรายการในงบกาไรขาดทุน
3. การสอบทานรายการในการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
3.91
(มาก)

3.59
(มาก)

2.77
(ปานกลาง)

1.86
(น้อย)

3.91
(มาก)
4.04
(มาก)

3.46

2.77

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

4.00
(มาก)

2.95

1.86
(น้อย)
1.42

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.19
(ปานกลาง)

3.17
3.32

จากตารางที่ 4.25 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญ ชี ที่ ตอบแบบสอบถามมี ปัญ หาและอุ ปสรรค
เกี่ ย วกับ การจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับ รองบัญ ชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น จาแนกตามประสบการณ์ ใ นการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.19 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด
มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.91) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
3-5 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 3.59) ประสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.77) และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.86) ตามลาดับ
2. การสอบทานในงบก าไรขาดทุ น จาแนกตามประสบการณ์ ใ นการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.17 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.91) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.46) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.77) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.86) ตามลาดับ
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3. การสอบทานรายการในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.32 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีปัญหาและ
อุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.04) รองลงมาคือประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.00) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 2.95) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.42) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.26 แสดงปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1.การจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีที่มีรูปแบบเป็ นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรกาหนด
2.การรายงานข้อ มู ล จากการตรวจสอบและ
รับ รองบัญ ชี ไว้ในรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
3.85
(มาก)
4.51
(มากที่สุด)

3.21
(ปานกลาง)

4.00
(มาก)

2.53
(ปานกลาง)

1.46

3.00

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

2.54

1.46

3.34

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.26 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การรายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จาแนกตามประสบการณ์ ใ นการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. การจัด ท ารายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ที่ มี รูป แบบเป็ นไปตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรกาหนด จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบ
บัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.00 ซึ่ งพบว่า
ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 0-2 ปี
(ค่ าเฉลี่ ย 3.85) รองลงมาคื อประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 3.21) ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.53) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่าเฉลี่ ย
1.46) ตามลาดับ
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2. การรายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและรับรองบัญชีไว้ในรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.51)
รองลงมาคื อประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 4.00) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี
6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.54) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.46) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.27 แสดงปั ญหาและอุ ป สรรคเกี่ ยวกับ การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของ
กรรมการหรื อ ผู ้เป็ นหุ ้ น ส่ ว นหรื อ ผูจ้ ัด การที่ แ นบพร้ อ มกับ การยื่ น แบบ ภ.ง.ด.50 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของ
กรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้น ส่ ว นหรื อ ผูจ้ ัดการที่
แนบพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50

0-2 ปี

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป

รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
4.51
(มากที่สุด)

4.00
(มาก)

3.14

1.44

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

3.58
(มาก)

จากตารางที่ 4.27 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ ยวกับการการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
หรื อผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.58 ซึ่ งพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.51) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
4.00) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.14) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.44) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.28 แสดงปั ญหาและอุปสรรคทัว่ ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. พ นั ก งาน บั ญ ชี ของกิ จการมี ความรู ้ ไ ม่
เพี ยงพอในด้านบัญ ชี แ ละการด าเนิ น งานของ
กิจการ
2. พนักงานบัญชีของกิจการไม่ให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิ บัติ งานตรวจสอบของผูต้ รวจสอบ
บัญชี
3. ผู ้บ ริ หารกิ จ การขาดความรู ้ / มี ค วามรู ้ ไ ม่
เพียงพอในการบริ หารของกิจการ
4.กิ จ การต้อ งการงบการเงิ น ในเวลารวดเร็ ว
หลังจากปิ ดบัญชีประจาปี
5. กิจการนาส่ งเอกสารประกอบการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีล่าช้า

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
2.64
(ปานกลาง)

3.83
(มาก)

2.18
(น้อย)
2.96
(ปานกลาง)

2.62
(ปานกลาง)

3.48
(ปานกลาง)

4.26

(มาก)

4.23
(มาก)

3.68
(มาก)

3.62
(มาก)

4.37
(มาก)

4.23
(มาก)

3.54
(มาก)

4.00
(มาก)

4.37
(มาก)

4.23
(มาก)

3.85
(มาก)

4.00
(มาก)

4.93

4.23
(มาก)

3.94
(มาก)

4.23
(มาก)

4.27
(มาก)

4.24
(มาก)

(มากที่สุด)

5.00
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 4.28 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคทัว่ ไปในการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. พนัก งานบัญ ชี ข องกิ จการมี ความรู ้ ไม่ เพี ยงพอในด้านบัญ ชี และการดาเนิ นงานของ
กิจการ จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มี
ปั ญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.26) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่ าเฉลี่ ย 4.23) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี
(ค่าเฉลี่ย 3.83) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี ค่าเฉลี่ย (2.64) ตามลาดับ
2. พนักงานบัญชี ของกิ จการไม่ให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บ ตั ิ งานการตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.54 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี
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ภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.37)
รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่าเฉลี่ ย 4.23) ประสบการณ์ ตรวจสอบ
บัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.62) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.18) ตามลาดับ
3. ผูบ้ ริ ห ารกิ จ การขาดความรู ้ / มี ค วามรู ้ ไ ม่ พ อในการบริ ห ารของกิ จ การ จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรค
มากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 4.37) รองลงมาคื อ ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.00) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.96) ตามลาดับ
4. กิ จ การต้อ งการงบการเงิ น ในเวลารวดเร็ ว หลัง จากปิ ดบัญ ชี ป ระจ าปี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรค
มากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 4.93) รองลงมาคื อ ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.00) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.62) ตามลาดับ
5. กิ จ การน าส่ ง เอกสารประกอบการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ล่ า ช้ า จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรค
มากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 5.00) รองลงมาคื อ ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.24) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.48) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.29 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ต จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1.ถู ก จ ากั ด ขอบเขตในการปฏิ บั ติ ง านการ
ตรวจสอบ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิ บัติงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
2.ขาดความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ ง านการ
ตรวจสอบ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิ บัติงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
3. การปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ ง
ที่เป็ นสาระสาคัญของงบการเงินที่ตนลงลายมือ
รับรอง
4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี
ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้กิจการไม่ตอ้ งเสี ยภาษีหรื อ
เสี ยภาษีนอ้ ยลง

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
4.61
(มากที่สุด)

4.73
(มากที่สุด)

3.97
(มาก)

3.00

1.39

3.47

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

4.31
(มาก)

3.30

1.35

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

3.75
(มาก)

3.73
(มาก)

3.00

2.68

1.39

2.95

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.52
(มาก)

2.97

2.28
(น้อย)

1.36

2.71

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.29 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านความเป็ นอิสระ ความ
เที่ยงธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ต จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีใน
ฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. การถู ก จ ากัด ขอบเขตในการปฏิ บ ั ติ ง านการตรวจสอบซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.47 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 4.61) รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.00) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.39) ตามลาดับ
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2. ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบและรับ รองบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ใน
ฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.75
ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุด มี ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 4.73) รองลงมาคื อ ประสบการณ์ ตรวจสอบบั ญ ชี 3-5 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 4.31)
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.30) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 1.35) ตามลาดับ
3. การปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งที่เป็ นสาระสาคัญของงบการเงินที่ตนลง
ลายมือรับรอง จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.95 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.73)
รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.00) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี
6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.68) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.39) ตามลาดับ
4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้กิจการ ไม่ตอ้ งเสี ย
ภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลง จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบ
บัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.71 ซึ่ งพบว่า
ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 0-2 ปี
(ค่ าเฉลี่ ย 3.52) รองลงมาคื อ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 2.97) ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.28) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่าเฉลี่ ย
1.36) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.30 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดทางบการเงินโดยยึดหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากรมากกว่าใช้หลักการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป
2. ขาดความรู ้/ มีความรู ้ไม่เพียงพอในด้านบัญชี
และการดาเนินงานของกิจการ
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชีสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตนรับ
ตรวจสอบทุกรายไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. การตรวจสอบงบการเงิ น ตามแนวทางและ
วิธีการตรวจสอบที่กรมสรรพากรกาหนด

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
4.84
(มากที่สุด)

4.52
(มากที่สุด)

3.94
(มาก)

3.68
(มาก)

2.22
(น้อย)

3.81
(มาก)

3.94
(มาก)

3.68
(มาก)

2.22
(น้อย)

3.79
(มาก)

3.89
(มาก)

3.40

2.88

1.32

3.17

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

3.91
(มาก)

3.56
(มาก)

2.52

1.35

3.07

(ปานกลาง)

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.30 พบว่าจ านวนผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต อบแบบสอบถาม มี ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษี
อากร ดังนี้
1. การจัดทางบการเงิ นโดยยึดหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกว่าใช้หลักการบัญชี ที่
รับรองโดยทัว่ ไป จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.81 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบ 0-2 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 4.84)
รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.94) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี
6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.68) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2.22) ตามลาดับ
2. ขาดความรู ้ / มี ความรู ้ ไม่เพียงพอในด้านบัญชี การดาเนิ นงานของกิ จการ จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
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อุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรค
มากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 4.52) รองลงมาคื อ ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.94) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.68) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 2.22) ตามลาดับ
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชี สาหรับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่
ตนรับตรวจสอบทุกรายไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 3.17 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ มี ปัญ หาและอุปสรรคมากที่สุ ด มี ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.89) รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
3.40) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.88) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.32) ตามลาดับ
4. การตรวจสอบงบการเงิ นตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่ กรมสรรพากรกาหนด
จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวม
มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.07 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ มี
ปั ญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.91) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.56) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย
2.52) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.35) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.31 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1.ไม่สามารถนาข้อมูลของกิจการที่ตน
ตรวจสอบและรับรองบัญชีแล้วพบว่าทาผิด
กฎหมายไปแจ้งต่อทางราชการ
2. การนาข้อมูลสาคัญของกิจการที่ตนปฏิบตั ิ
การตรวจสอบและรับรองบัญชี ไปเปิ ดเผยแก่
บุคคลภายนอกโดยผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
4.71
(มากที่สุด)

2.93
(ปานกลาง)

3.97
(มาก)
2.13
(น้อย)

(ปานกลาง)

2.95

1.83
(น้อย)

3.59
(มาก)

1.39

1.00

(น้อยที่สุด)

(น้อยที่สุด)

1.93
(น้อย)

จากตารางที่ 4.31 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ย
ภาษี จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. ไม่สามารถนาข้อมูลของกิจการที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชี แล้วพบว่าผิดกฎหมาย
ไปแจ้งต่อทางราชการ จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.59 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มี ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย
4.71) รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบ
บัญ ชี 6-10 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 2.95) และประสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 10 ปี ขึ้ น ไป (ค่ า เฉลี่ ย 1.86)
ตามลาดับ
2. การนาข้อมูลของกิจการที่ตนปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ไปเปิ ดเผยแก่
บุคคลภายนอกโดยผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีใน
ฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ น้อย โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 1.99
ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีปัญหาและอุปสรรคมากที่ สุด มี ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 2.93) รองลงมาคื อ ประสบการณ์ ตรวจสอบบั ญ ชี 3-5 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 2.13)
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ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 1.39) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 1.00) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.32 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. การแย่งงานจากเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
2.การเสนอค่ าธรรมเนี ย มการตรวจสอบที่ ต่ า
กว่าผูส้ อบบัญชีคนเดิมของกิจการ เพื่อได้มาซึ่ ง
งานการตรวจสอบบัญชี
3.ปฏิ บัติ งานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี
เกิ น กว่าที่ ได้รับมอบหมายให้ป ฏิ บัติ จากการ
มอบหมายจากผู ้ส อบบั ญ ชี อื่ น เพื่ อ เป็ นการ
พยายามหาลู่ทางทาให้กิจการจ้างเพิ่มเติม

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
0-2 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
3.54
(มาก)
3.55
(มาก)
3.13
(ปานกลาง)

2.93

(ปานกลาง)

2.00
(น้อย)
1.93
(น้อย)

2.06
(น้อย)

1.84
(น้อย)

(ปานกลาง)

2.56

1.45

2.59

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

1.00

2.47
(น้อย)

(น้อยที่สุด)

1.00
(น้อยที่สุด)

2.20
(น้อย)

จากตารางที่ 4.32 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญ ชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
วิชาชีพ จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ดังนี้
1. การแย่งงานจากเพื่ อนรวมวิช าชี พ จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและ
รับ รองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญหาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 2.59 ซึ่ งพบว่ า ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ แ ละอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.54) รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
2.93) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.00) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.45) ตามลาดับ
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2. การเสนอค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบที่ต่ากว่าผูส้ อบบัญชีคนเดิมของกิจการ เพื่อได้มา
ซึ่ งงานการตรวจสอบบัญชี จาแนกตามประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.47 ซึ่ งพบว่า
ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 0-2 ปี
(ค่ าเฉลี่ ย 3.55) รองลงมาคื อ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 2.56) ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 1.93) และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้ นไป (ค่าเฉลี่ ย
1.00) ตามลาดับ
3. การปฏิ บ ัติงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญชี เกิ นกว่าที่ ได้รับ มอบหมายให้ ป ฏิ บ ัติ
จากการมอบหมายจากผูส้ อบบัญชี อื่น เพื่อเป็ นการพยายามหาลู่ทางทาให้กิจการจ้างเพิ่มเติม จาแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหา
และอุ ปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.20 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่มี ปัญหาและ
อุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ประสบการณ์ ตรวจสอบบั ญ ชี 0-2 ปี (ค่ า เฉลี่ ย 3.13) รองลงมาคื อ
ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.06) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย
1.84) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.00) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.33 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านจรรยาบรรณทัว่ ไป จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. หาลูกค้าโดยโฆษณาเยีย่ งธุรกิจทัว่ ไป ซึ่ งทา
ให้ภาพพจน์วชิ าชีพเสื่ อมเสี ยไป
2. แนะนาลูกค้าว่าจะช่วยเหลือให้เสี ยภาษีนอ้ ย
กว่าความเป็ นจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า
3.ไม่จูงใจผูอ้ ื่น โดยการให้ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูง
ใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานการ
ตรวจสอบบัญชีมาให้
4. ไม่รับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะ
ต่าง ๆ จากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรท่านอื่น ที่
ได้รับงานเพราะจากการแนะนาของตนเอง

0-2 ปี

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป

รวม

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
3.71
(มาก)

2.22
(น้อย)

2.00
(น้อย)

3.91
(มาก)

3.16

2.09
(น้อย)

3.66
(มาก)

3.78
(มาก)

(ปานกลาง)

2.63
(ปานกลาง)

2.97
(ปานกลาง)

2.00
(น้อย)

2.00
(น้อย)

(น้อยที่สุด)

1.32

2.48
(น้อย)

1.14

2.78

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

1.49

2.62

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

1.23

2.68

(น้อยที่สุด)

(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.33 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านตามจรรยาบรรณของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ด้ า นจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณทัว่ ไป จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากร ดังนี้
1. หาลู กค้าโดยโฆษณาเยี่ยงธุ รกิ จทัว่ ไป ซึ่ งทาให้ภาพพจน์วิชาชี พเสื่ อมเสี ยไป จาแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหา
และอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ น้อย โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 2.48 ซึ่ ง พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรมี ปั ญ หาและ
อุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมาคือ ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย 2.22) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ ย 2.00) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.32) ตามลาดับ
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2. แนะนาลู กค้าว่าจะช่ วยเหลื อให้เสี ยภาษี น้อยกว่าความเป็ นจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่ งลูกค้า
จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปั ญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.78 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มี
ปั ญหาและอุปสรรคมากที่สุด มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.91) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.16) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย
2.09) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.14) ตามลาดับ
3. ไม่จูงใจผูอ้ ื่น โดยการให้ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูง
ใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานการตรวจสอบบัญชี มาให้ จาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 2.62 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ปสรรคมากที่ สุ ด
มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.66) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี
3-5 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.63) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี (ค่ าเฉลี่ ย 2.00) และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.49) ตามลาดับ
4. ไม่รับทรั พย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ จากผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรท่านอื่ น
ที่ได้รับงานเพราะจากการแนะนาของตนเอง จาแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 2.68 ซึ่ งพบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากที่ สุ ด มี ป ระสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.79) รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉลี่ ย
2.97) ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 1.23) ตามลาดับ
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2) ปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร
จาแนกตามจานวนงบการที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ตารางที่ 4.34 แสดงปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกับ การรับ งานสอบบัญชี และการแจ้งรายชื่ อลู กค้า
จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี *
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

1.ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน
1.1 มีความเสี่ ยงในการรับงานจากลูกค้า

2.50
(น้อย)
2.46
(น้อย)
1.68
(น้อย)

4.06
(มาก)
4.23
(มาก)
3.84
(มาก)

3.80
(มาก)
3.93
(มาก)
3.49
(ปานกลาง)

1.86
(น้อย)
1.89
(น้อย)

3.54
(มาก)
2.92
(ปานกลาง)

3.26
(ปานกลาง)
2.75
(ปานกลาง)

1.46
(น้อยที่สุด)
1.32
(น้อยที่สุด)
1.68
(น้อย)

2.74
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
2.81
(ปานกลาง)

2.53
(น้อย)
2.78
(ปานกลาง)
2.62
(ปานกลาง)

1.2 การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
1.3 ลูกค้าไม่ตอบรับงานตามหนังสื อตอบรับ
งาน
1.4 การติดต่อรับงานจากลูกค้า
1.5 จานวนรายในการรับงาน
2.ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกับ การแจ้งรายชื่ อ
ลูกค้า
2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.2 ระยะเวลาของการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.3 การแจ้ง รายชื่ อ ลู ก ค้าในรอบระยะเวลา
บัญชีต่อไป
2.4 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า

1.39
2.94
2.68
(น้อยที่สุด)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
1.18
2.77
2.51
2.5 แบบที่ตอ้ งใช้ในการแจ้งรายชื่อลูกค้า
(น้อยที่สุด)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
หมายเหตุ : *ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้จานวนผูส้ อบบัญชี ที่ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 167 คน
จาก 171 คนที่ตอบแบบสอบถาม เนื่ องจากมี 4 คนที่ไม่เคยปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
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จากตารางที่ 4.34 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญ หาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการรับงานสอบบัญชี และการแจ้งรายชื่ อลูกค้า จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรดังนี้
1. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน
1.1 ความเสี่ ยงในการรับงานจากลูกค้า จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับ รองบัญ ชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ มาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 4.06) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.50)
1.2 การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 4.23) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.46)
1.3 ลู ก ค้า ไม่ ต อบรั บ งานตามหนัง สื อ ตอบรั บ งาน จ าแนกตามจ านวนงบการเงิ น ที่ ไ ด้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.48 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.84) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.68)
1.4 การติดต่อรับรองจากลูกค้า จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 3.26 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.54) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.86)
1.5 จานวนรายในการรับงาน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 2.75 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.92) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.89)
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2. ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อลูกค้า
2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจ้งรายชื่อลูกค้า จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รั บ รองบัญ ชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ น้อย
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.53 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.74) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.46)
2.2 ระยะเวลาการแจ้ง รายชื่ อ ลู ก ค้า จ าแนกตามจานวนงบการเงิ น ที่ ไ ด้ต รวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.78 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.07) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.32)
2.3 การแจ้งรายชื่ อลูกค้าในรอบระยะเวลาบัญชี ต่อไป จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 2.81) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.68)
2.4 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.94) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.39)
2.5 แบบที่ตอ้ งใช้ในการแจ้งรายชื่อลูกค้า จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.51 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.77) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.18)
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ตารางที่ 4.35 แสดงปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกับการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมิ นความ
เสี่ ยง และแนวทางการสอบบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี
ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

1.การจั ด ท าแผนการสอบบั ญ ชี โ ดยรวมตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
2. การประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจที่ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

1.96
(น้อย)

3.76
(มาก)

3.46
(ปานกลาง)

2.39
(น้อย)

3.93
(มาก)

3.67
(มาก)

2.07
(น้อย)

3.58
(มาก)

3.32
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.35 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตอบแบบสอบถาม มีปัญ หาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และแนวทางการสอบบัญชี
จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
ดังนี้
1. การจัดทาแผนการสอบบัญชี โดยรวมตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดี กรมสรรพากรกาหนด
จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.76) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.96)
2. การประเมินความเสี่ ยงของธุ รกิจที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดี กรมสรรพากรกาหนด จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.93) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.39)
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3. การจัดแนวทางการสอบบัญชีตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.32 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.58) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.07)
ตารางที่ 4.36 แสดงปั ญหาและอุป สรรคเกี่ ยวกับการจัดทากระดาษท าการตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
สาหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
1.2 เงินลงทุนชัว่ คราว
1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
1.5 สิ นค้าคงเหลือ
1.6 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.7 เงินลงทุนระยะยาว
1.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

1.61
(น้อย)
1.50
(น้อยที่สุด)
1.96
(น้อย)
1.79
(น้อย)
2.39
(น้อย)
1.89
(น้อย)
1.79
(น้อย)
2.07
(น้อย)
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3.04
(ปานกลาง)
3.06
(ปานกลาง)
3.96
(มาก)
4.06
(มาก)
4.49
(มาก)
3.09
(ปานกลาง)
3.11
(ปานกลาง)
3.99
(มาก)

2.80
(ปานกลาง)
2.80
(ปานกลาง)
3.62
(มาก)
3.68
(มาก)
4.14
(มาก)
2.89
(ปานกลาง)
2.89
(ปานกลาง)
3.67
(มาก)

ตารางที่ 4.36 แสดงปั ญหาและอุป สรรคเกี่ ยวกับการจัดทากระดาษท าการตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร (ต่อ)

ปัญหาและอุปสรรค

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

1.9 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1.10 เงิ น เบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
1.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1.12 เงินกูย้ มื ระยะสั้น
1.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1.14 เงินกูย้ มื ระยะยาว
1.15 หนี้สินอื่น
1.16 ส่วนของทุน
2. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรั บ องค์ ป ระกอบในงบก าไรขาดทุ น ที่ มี
สาระสาคัญ
2.1รายได้
2.2 ต้นทุน
2.3 ค่าใช้จ่าย
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1.89
(น้อย)
1.79
(น้อย)

2.98
(ปานกลาง)
3.04
(ปานกลาง)

2.80
(ปานกลาง)
2.83
(ปานกลาง)

2.07
(น้อย)
1.89
(น้อย)
1.68
(น้อย)
1.79
(น้อย)
1.79
(น้อย)
1.50
(น้อย)

3.71
(มาก)
3.76
(มาก)
3.18
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
3.09
(ปานกลาง)
3.02
(ปานกลาง)

3.44
(ปานกลาง)
3..45
(ปานกลาง)
2.93
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)
2.87
(ปานกลาง)
2.77
(ปานกลาง)

1.86
(น้อย)
2.07
(น้อย)
1.79
(น้อย)

3.69
(มาก)
3.68
(มาก)
2.98
(ปานกลาง)

3.38
(ปานกลาง)
3.41
(ปานกลาง)
2.78
(ปานกลาง)

ตารางที่ 4.36 แสดงปั ญหาและอุป สรรคเกี่ ยวกับการจัดทากระดาษท าการตรวจสอบและรั บรอง
บัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร (ต่อ)
จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
ปัญหาและอุปสรรค

1–100 งบ

มากกว่ า 100 งบ

รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

2.36
(น้อย)

3.64
(มาก)

3.43
(ปานกลาง)

1.71
(น้อย)

3.65
(มาก)

3.32
(ปานกลาง)

1.61
(น้อย)

3.62
(มาก)

3.28
(ปานกลาง)

1.68
(น้อย)

3.91
(มาก)

3.54
(มาก)

3. การจัดหาหลักฐานประกอบการจัดทากระดาษ
ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี
4. การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตาม
งบแสดงฐานะการเงิน
5. การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตาม
งบกาไรขาดทุน
6. การจัดทากระดาษปรับปรุ งกาไรสุทธิทางบัญชี
เป็ นกาไรสุทธิทางภาษีอากร

จากตารางที่ 4.36 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงิน
ที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรดังนี้
1. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบโดยรวมสาหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน
1.1 กระดาษทาการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงิ นสด จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.80 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.04) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.61)
1.2 กระดาษทาการเงิ นลงทุ นชั่วคราว จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
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โดยมีค่าเฉลี่ย 2.80 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.06) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.50)
1.3 กระดาษท าการลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น จ าแนกตามจ านวนงบการเงิ น ที่ ไ ด้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ น
ระดับ มาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.62 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.96) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.96)
1.4 กระดาษทาการเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้น จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 3.68 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 4.06) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
1.5 กระดาษทาการสิ นค้าคงเหลือ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรอง
บัญ ชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 4.14 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 4.49) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.39)
1.6 กระดาษทาการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.89 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า
100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.09) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.89)
1.7 กระดาษทาการเงินลงทุนระยะยาว จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.89 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.11) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
1.8 กระดาษทาการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก
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โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.99) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.07)
1.9 กระดาษทาการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ
และรั บ รองบัญ ชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.80 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญ ชี จานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 2.98) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.89)
1.10 กระดาษทาการเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จาแนก
ตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 2.83 พบว่ า ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร
ที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.04) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
1.11 กระดาษท าการเจ้า หนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่ น จ าแนกตามจานวนงบการเงิ น ที่ ไ ด้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.44 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.71) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 12.07)
1.12 กระดาษทาการเงินกูย้ ืมระยะสั้น จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.45 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.76) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.89)
1.13 กระดาษทาการหนี้ สินหมุนเวียนอื่ น จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบ
และรั บ รองบัญ ชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.93 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญ ชี จานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.18) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.68)
1.14 กระดาษทาการเงิ นกูย้ ืมระยะยาว จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
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โดยมีค่าเฉลี่ย 3.13 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.40) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
1.15 กระดาษทาการหนี้ สินอื่น จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ได้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 2.87 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.09) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
1.16 กระดาษทาการส่ วนของทุน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 2.77 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.02) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.50)
2. การจัดกระดาษทาการตรวจสอบโดยรวมสาหรับองค์ประกอบในงบกาไรขาดทุนที่มี
สาระสาคัญ
2.1 กระดาษทาการรายได้ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 3.38 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.69) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.86)
2.2 กระดาษทาการต้นทุน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 3.41 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.68) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.07)
2.3 กระดาษทาการค่าใช้จ่าย จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 2.78 พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญ ชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.98) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
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3. กระดาษทาการการจัดหาหลักฐานประกอบการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 พบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษี อ ากรที่ ต รวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่ า เฉลี่ ย 3.64) มี ปั ญ หาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย
2.36)
4. กระดาษท าการการทดสอบความถู ก ต้อ งของยอดคงเหลื อตามงบแสดงฐานะทาง
การเงิน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.32 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.65) มีปัญหาและอุปสรรค
มากกว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.71)
5. กระดาษทาการการทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลื อตามงบกาไรขาดทุนจาแนก
ตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.28 พบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่
ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.62) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.61)
6. กระดาษทาการการจาทากระดาษปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ ทางบัญชี เป็ นกาไรสุ ทธิ ทางภาษี
อากร จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.91) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.68)
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ตารางที่ 4.37 แสดงปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ใน
ฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ

มากกว่ า 100 งบ

รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

1.89
(น้อย)

3.45
(ปานกลาง)

3.19
(ปานกลาง)

2. การสอบทานรายการในงบกาไรขาดทุน

1.89
(น้อย)

3.42
(ปานกลาง)

3.17
(ปานกลาง)

3. การสอบทานรายการในการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.79
(น้อย)

3.63
(มาก)

3.32
(ปานกลาง)

ปัญหาและอุปสรรค

จากตารางที่ 4.37 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
ดังนี้
1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.45) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.89)
2. การสอบทานรายการในงบกาไรขาดทุน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.17 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า
100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.42) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.89)
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3. การสอบทานรายการในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จาแนกตาม
จานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรั บรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.32 พบว่า ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่
ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.63) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
ตารางที่ 4.38 แสดงปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนก
ตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

1. การจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีที่มีรูปแบบเป็ นไปตามที่อธิบดีกรม
สรรพากรกาหนด
2. การรายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีไว้ในรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี

1.79
(น้อย)

3.24
(ปานกลาง)

3.00
(ปานกลาง)

1.79
(น้อย)

3.65
(มาก)

3.34
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.38 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุ ปสรรคเกี่ ยวกับการรายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. การจัด ท ารายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ที่ มี รูป แบบเป็ นไปตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรกาหนด จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะ
ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.00
พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.24) มี
ปั ญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ
(ค่าเฉลี่ย 1.79)
2. การรายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและรับรองบัญชีไว้ในรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี
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ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 พบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษี อ ากรที่ ต รวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่ า เฉลี่ ย 3.65) มี ปั ญ หาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย
1.79)
ตารางที่ 4.39 แสดงปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ยวกับ การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของ
กรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จาแนกตามจานวน
งบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

ปั ญหาและอุปสรรคในการทดสอบรายการตาม
แบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่วนหรื อผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมกับการยืน่ แบบ
ภ.ง.ด.50

1.79
(น้อย)

3.94
(มาก)

3.58
(มาก)

จากตารางที่ 4.39 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ ยวกับการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อ
ผูจ้ ดั การที่ แนบพร้ อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ ได้ตรวจสอบและ
รับ รองบัญ ชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร โดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.94) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
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ตารางที่ 4.40 แสดงปั ญหาและอุปสรรคทัว่ ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนก
ตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. พนักงานบัญชี ของกิ จการมีความรู ้ไม่เพียงพอ
ในด้านบัญชีและการดาเนินงานของกิจการ
2. พนักงานบัญชี ของกิ จการไม่ให้ความร่ วมมื อ
ในการปฏิ บัติ ง านตรวจสอบของผู ้ต รวจสอบ
บัญชี
3. ผูบ้ ริ หารกิจการขาดความรู ้/ มีความรู ้ไม่
เพียงพอในการบริ หารของกิจการ
4. กิจการต้องการงบการเงินในเวลารวดเร็ ว
หลังจากปิ ดบัญชีประจาปี
5. กิจการนาส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีล่าช้า

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
3.58
(มาก)

4.46
(มาก)

3.74
(มาก)

3.28
(ปานกลาง)

4.38
(มาก)

3.57
(มาก)

3.69
(มาก)

4.28
(มาก)

3.91
(มาก)

3.79
(มาก)

4.38
(มาก)

3.99
(มาก)

4.23
(มาก)

5.00
(มากที่สุด)

4.36
(มาก)

จากตารางที่ 4.40 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคทัว่ ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. พนัก งานบัญ ชี ข องกิ จการมี ค วามรู ้ ไ ม่ เพี ย งพอในด้า นบัญ ชี แ ละการดาเนิ น งานของ
กิจการ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 4.46) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.58)
2. พนั ก งานบัญ ชี ข องกิ จ การไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.57 พบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษี อ ากรที่ ต รวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่ า เฉลี่ ย 4.38) มี ปั ญ หาและ
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อุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย
3.28)
3. ผูบ้ ริ หารกิ จการขาดความรู ้ /มีความรู ้ ไม่เพียงพอในการบริ หารของกิ จการ จาแนกตาม
จานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรั บรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี
ปั ญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.91 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 4.28) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.39)
4. กิจการต้องการงบการเงินในเวลารวดเร็ วหลังจากปิ ดบัญชี ประจาปี จาแนกตามจานวน
งบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.99 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 4.38) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่
ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.79)
5. กิจการนาส่ งเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองบัญชี ล่าช้า จาแนกตามจานวน
งบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.36 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 5.00) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่
ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 4.23)
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ตารางที่ 4.41 แสดงปั ญ หาและอุป สรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ต จาแนกตามจานวนงบการเงินที่
ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1.ถูกจากัดขอบเขตในการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี
2.ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี
3. การปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งที่
เป็ นสาระสาคัญของงบการเงินที่ตนลงลายมือ
รับรอง
4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี
ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้กิจการไม่ตอ้ งเสี ยภาษีหรื อ
เสี ยภาษีนอ้ ยลง

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
1.68
(น้อย)

3.91
(มาก)

3.45
(ปานกลาง)

1.68
(น้อย)

4.17
(มาก)

3.75
(มาก)

1.68
(น้อย)

3.21
(ปานกลาง)

2.95
(ปานกลาง)

1.50
(น้อยที่สุด)

2.95
(ปานกลาง)

2.71
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.41 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านความเป็ นอิสระ ความ
เที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริ ต จาแนกตามจานวนงบการเงิน
ที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรดังนี้
1. ถูกจากัดขอบเขตในการปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ งาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี
ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมี ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย
3.45 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่ าเฉลี่ ย
3.91) มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากกว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญ ชี จานวน
1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.68)
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2. ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี
ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปัญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.75
พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 4.17)
มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ
(ค่าเฉลี่ย 1.68)
3. การปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งที่เป็ นสาระสาคัญของงบการเงินที่ตนลง
ลายมือรับรอง จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.95 พบว่าผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.21) มีปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย
1.68)
4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบัญชี ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุ ทาให้กิจการไม่ตอ้ งเสี ย
ภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลง จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะ
ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 2.71
พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 2.95)
มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ
(ค่าเฉลี่ย 1.50)
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ตารางที่ 4.42 แสดงปั ญ หาและอุป สรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

1. การจัดทางบการเงินโดยยึดหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากรมากกว่าใช้หลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป
2. ขาดความรู ้/ มีความรู ้ไม่เพียงพอในด้านบัญชี
และการดาเนินงานของกิจการ
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชีสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตนรับ
ตรวจสอบทุกรายไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและ
วิธีการตรวจสอบที่กรมสรรพากรกาหนด

2.39
(น้อย)

4.09
(มาก)

3.81
(มาก)

2.39
(น้อย)

4.07
(มาก)

3.79
(มาก)

1.79
(น้อย)

3.45
(ปานกลาง)

3.17
(ปานกลาง)

1.68
(น้อย)

3.35
(ปานกลาง)

3.07
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.42 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิ บตั ิงาน จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. การจัดทางบการเงิ นโดยยึดหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกว่าใช้หลักการบัญชี ที่
รับรองโดยทัว่ ไปจาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 พบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษี อ ากรที่ ต รวจสอบและรั บ รองบัญ ชี จ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่ า เฉลี่ ย 4.09) มี ปั ญ หาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย
2.39)
2. ขาดความรู ้/ มีความรู ้ไม่เพียงพอในด้านบัญชี และการดาเนิ นงานของกิจการจาแนกตาม
จานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี
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ปั ญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.79 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 4.07) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.39)
3. การจัดทาแนวทางการสอบบัญชีสาหรับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตน
รับ ตรวจสอบทุ ก รายไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรจาแนกตามจานวนงบการเงิ น ที่ ไ ด้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.17 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 3.45) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.79)
4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่ กรมสรรพากรกาหนด
จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.07 พบว่าเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 3.35) มีปัญหาและอุปสรรค
มากกว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.68)
ตารางที่ 4.43 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ ได้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

1. ไม่ สามารถนาข้อมูลของกิ จการที่ ตนตรวจสอบ
และรับรองบัญชีแล้วพบว่าทาผิดกฎหมายไปแจ้งต่อ
ทางราชการ
2. การนาข้อมูลสาคัญของกิจการที่ตนปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภาย
นอกโดยผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

89

1.89
(น้อย)

3.94
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)

1.00
(น้อยที่สุด)

2.19
(น้อย)

1.99
(น้อย)

จากตารางที่ 4.43 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี จาแนก
ตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. ไม่ ส ามารถน าข้อ มู ล ของกิ จ การที่ ต นตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี แ ล้ว พบว่า ท าผิ ด
กฎหมายไปแจ้งต่อทางราชการ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี
ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมี ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ย
3.39 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บ รองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่ าเฉลี่ ย
3.94) มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากกว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญ ชี จานวน
1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.89)
2. การน าข้ อ มู ล ส าคัญ ของกิ จ การที่ ต นปฏิ บ ัติ ง านการตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี
ไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับน้อย โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 1.99 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.19) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.00)
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ตารางที่ 4.44 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ได้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค
1. การแย่งงานจากเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
2. การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบที่ต่ากว่า
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมของกิจการ เพื่อได้มาซึ่งงาน
การตรวจสอบบัญชี
3. ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกิน
กว่าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ จากการ
มอบหมายจากผูส้ อบบัญชีอื่น เพือ่ เป็ นการ
พยายามหาลู่ทางทาให้กิจการจ้างเพิ่มเติม

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า 100 งบ
รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
1.57
(น้อย)
1.07
(น้อยที่สุด)

2.79
(ปานกลาง)
2.76
(ปานกลาง)

2.59
(น้อย)
2.47
(น้อย)

1.00
(น้อยที่สุด)

2.20
(น้อย)

2.00
(น้อย)

จากตารางที่ 4.44 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
วิชาชีพ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรดังนี้
1. การแย่งงานจากเพื่ อนร่ วมวิช าชี พ จาแนกตามจานวนงบการเงิ น ที่ ไ ด้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับน้อย โดย
มี ค่าเฉลี่ ย 2.59 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.79) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.57)
2. การเสนอค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบที่ต่ากว่าผูส้ อบบัญชี คนเดิมของกิจการ เพื่อได้มา
ซึ่ งงานการตรวจสอบบัญชี จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ใน
ฐานะผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยรวมมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ น้อย โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 2.47
พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ ตรวจสอบและรั บรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 2.76)
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มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ
(ค่าเฉลี่ย 1.07)
3. ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ จากการ
มอบหมายจากผูส้ อบบัญชี อื่น เพื่อเป็ นการพยายามหาลู่ ท างท าให้กิจการจ้างเพิ่ มเติ ม จาแนกตาม
จานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรั บรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรโดยรวมมี
ปั ญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.00 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 2.20) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.00)
ตารางที่ 4.45 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผู้ส อบบัญชี ภาษี
อากร ด้านจรรยาบรรณจรรยาบรรณทัว่ ไป จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ปัญหาและอุปสรรค

1. หาลูกค้าโดยโฆษณาเยีย่ งธุรกิจทัว่ ไป ซึ่ งทาให้
ภาพพจน์วชิ าชีพเสื่ อมเสี ยไป
2. แนะน าลูก ค้าว่าจะช่ วยเหลื อ ให้เสี ยภาษี น้อ ย
กว่าความเป็ นจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า
3.ไม่จูงใจผูอ้ ื่น โดยการให้ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจ
ให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานการตรวจสอบ
บัญชีมาให้
4. ไม่รับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะ
ต่างๆ จากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรท่านอื่น ที่ได้รับ
งานเพราะจากการแนะนาของตนเอง

จานวนงบการเงินทีไ่ ด้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี
1–100 งบ
มากกว่ า
รวม
100 งบ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
1.46
(น้อยที่สุด)

2.74
(ปานกลาง)

2.53
(น้อย)

1.32
(น้อยที่สุด)

3.07
(ปานกลาง)

2.78
(ปานกลาง)

1.68
(น้อย)

2.81
(ปานกลาง)

2.62
(ปานกลาง)

1.39
(น้อยที่สุด)

2.94
(ปานกลาง)

2.68
(ปานกลาง)
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จากตารางที่ 4.45 พบว่าจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตอบแบบสอบถาม มี ปัญหาและ
อุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านตามจรรยาบรรณของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ด้ า นจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณทัว่ ไป จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรั บ รองบัญชี ต่อปี ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
1. หาลู กค้าโดยโฆษณาเยี่ยงธุ รกิ จทัว่ ไป ซึ่ งทาให้ภาพพจน์วิชาชี พเสื่ อมเสี ยไป จาแนก
ตามจานวนงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปั ญหาและอุ ปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.53 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ ย 2.74) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.46)
2. แนะนาลู กค้าว่าจะช่ วยเหลื อให้เสี ยภาษี น้อยกว่าความเป็ นจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่ งลูกค้า
จาแนกตามจานวนงบการเงิ นที่ ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.78 พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 3.07) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.32)
3. ไม่จูงใจผูอ้ ื่น โดยการให้ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูง
ใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานการตรวจสอบบัญชี มาให้ จาแนกตามจานวนงบการเงินที่ได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.62 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาษี
อากรจานวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 2.81) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่
ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.68)
4. ไม่รับทรั พย์สิน หรื อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ จากผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรท่านอื่ น
ที่ ได้รับ งานเพราะจากการแนะน าของตนเอง จาแนกตามจานวนงบการเงิ น ที่ ได้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีต่อปี ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีจานวนมากกว่า 100 งบ
(ค่าเฉลี่ ย 2.94) มี ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี
จานวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉลี่ย 1.39)
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4.2 ข้ อมูลจากแบบสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการสัมภาษณ์ ผสู้ อบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือ โดยทาการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก โดยอาศัยตัวแทนจังหวัดละ 1 คน จากการสุ่ ม จากรายชื่ อผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อ
ภาคเหนื อ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร เชี ยงราย เชี ยงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่ าน พะเยา
พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน สุ โขทัย อุตรดิตถ์ และอุทยั ธานี ทาการ
จัดแบ่งตามจังหวัดและท าการสุ่ มมาเป็ นตัวแทนในการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยได้ผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรจานวน 15 ราย ยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์และอุทยั ธานีที่ไม่มีผสู ้ อบบัญชีภาษีอากร
4.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์
ตารางที่ 4.46 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน
6
9
15

ชาย
หญิง
รวม

ร้ อยละ
40.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 4.46 แสดงจานวนผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรจากแบบสั ม ภาษณ์ เป็ นเพศชาย
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และเป็ นเพศหญิง จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00
ตารางที่ 4.47 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน
4
7
3
1
15

20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
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ร้ อยละ
26.70
46.70
20.00
6.60
100.00

จากตารางที่ 4.47 แสดงจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ มีอายุอยู่ระหว่าง
20 – 30 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 อายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 46.70 อายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.00 และอายุม ากกว่า 50 ปี
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.60
ตารางที่ 4.48 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน
11
4
15

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

ร้ อยละ
73.30
26.70
100.00

จากตารางที่ 4.48 จานวนผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์มีระดับการศึกษาปริ ญญา
โท จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 และระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
73.30
4.2.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิง านตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร
จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในภาคเหนื อที่ให้สัมภาษณ์ตวั แทนจังหวัดละ
1 คน จานวน 15 คน มีการตอบคาถามในแบบสัมภาษณ์ในทุก ๆ ประเด็นของปั ญหาและอุปสรรค
ในการปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรั ษฎากร สามารถ
สรุ ปผลแบบสัมภาษณ์ ได้ว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร มีปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 4.49 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และการจัดทาแนวทางการสอบ
บัญชี
ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดทาแผนการสอบบัญชี
1.1 ไม่ได้จดั ทาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกรมสรรพากร
ได้กาหนดไว้
1.2 ไม่จดั ทาการบันทึกเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ
นโยบายทางการบัญชีและเรื่ องที่สาคัญ ความมีสาระสาคัญ และคณะผู ้
ตรวจสอบ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 ไม่ได้จดั ทาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากร
ได้กาหนดไว้
2.2 มีการประเมินความเสี่ ยงของกิจการ แต่ไม่ได้ระบุวธิ ีการตรวจสอบเพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ งบการเงินถูกต้องตามควร
2.3 ไม่สามารถที่จะประเมินความเสี่ ยงสื บเนื่องและความเสี่ ยงจากการควบคุม
ในงบการเงินได้ เนื่องจากกิจการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. การจัดทาแนวการสอบบัญชี
3.1 ไม่ได้ลงลายมือชื่อผูจ้ ดั ทาและลายมือชื่อผูต้ รวจทาน วันที่จดั ทาและวันที่
ตรวจทาน ระยะเวลาที่ประมาณว่าจะใช้ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ได้ใช้
จริ ง ขอบเขตในการตรวจสอบ
3.2 ไม่ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และการระบุดชั นีอา้ งอิง
กระดาษทาการ
3.3 ไม่สามารถที่ จะใช้วิธีการตรวจสอบรายงานเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ที่ได้ระบุไว้ในแนวการตรวจสอบบัญชีได้

จานวน

ร้ อยละ

12

80.00

6

40.00

11

73.30

8

53.30

1

6.70

13

86.70

5

33.30

1

6.70

จากตารางที่ 4.49 จากแบบสัมภาษณ์ ในการจัดท าแผนงานสอบบัญชี การประเมินความ
เสี่ ยง และการจัดท าแนวทางการสอบบัญ ชี ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีดงั นี้

96

1. การจัดทาแผนการสอบบัญชี
1.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 12 คน (ร้อยละ 80.00) ให้สัมภาษณ์ ว่าไม่ได้จดั ทา
แผนการสอบบัญชีไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกรมสรรพากรได้กาหนดไว้
1.2 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ให้สัมภาษณ์ ว่าไม่จดั ทาการ
บันทึ กเกี่ ยวกับปั จจัยภายนอกที่ มีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ นโยบายทางการบัญชี และเรื่ องที่ สาคัญ
ความมีสาระสาคัญ และคณะผูต้ รวจสอบในแผนการตรวจสอบบัญชี
2. การประเมินความเสี่ ยง
2.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 11 คน (ร้อยละ 73.30) ให้สัมภาษณ์ ว่าไม่ได้จดั ท า
การประเมินความเสี่ ยงไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกรมสรรพากรได้กาหนดไว้
2.2 ผูส้ อบัญชี ภาษีอากรจานวน 8 คน (ร้อยละ 53.30) ให้สัมภาษณ์ ว่ามีการประเมิ น
เพียงความเสี่ ยงของกิจการ แต่ไม่ได้ระบุวิธีการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ งบการเงินถูกต้องตาม
ควร
2.3 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ให้สัมภาษณ์ วา่ ไม่สามารถที่จะ
ประเมิ นความเสี่ ยงสื บเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุ มในงบการเงิ นได้ เนื่ องจากกิ จการไม่มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. การจัดทาแนวการสอบบัญชีบญั ชี
3.1 ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรจานวน 13 คน (ร้ อ ยละ 86.70) ให้ สั ม ภาษณ์ ว่าไม่ ไ ด้ล ง
ลายมือชื่ อผูจ้ ดั ทาและลายมือชื่ อผูต้ รวจทาน วันที่จดั ทาและวันที่ตรวจทาน ระยะเวลาที่ประมาณว่า
จะใช้ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ได้ใช้จริ ง ขอบเขตในการตรวจสอบ
3.2 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 5 คน (ร้อยละ 33.30) ให้สัมภาษณ์ ว่าไม่ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และการระบุดชั นี อา้ งอิงกระดาษทาการ
3.3 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ให้สัมภาษณ์ วา่ ไม่สามารถที่จะ
ใช้วิธี ก ารตรวจสอบรายงานเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น จากบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องกัน ที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้ในแนวการ
ตรวจสอบบัญชีได้
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ ยวกับการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และการจัดทาแนวทางการ
สอบบัญชี เป็ นปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก
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ตารางที่ 4.50 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ปัญหาและอุปสรรค
1. ไม่ได้ระบุชื่อผูจ้ ดั ทา ผูส้ อบทานและวันที่จดั ทาและวันที่สอบทาน
2.ไม่ได้ระบุ เครื่ องหมายแสดงการตรวจสอบ และอธิ บายเครื่ องหมายการ
แสดงตรวจสอบ ที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการตรวจสอบรายการนั้น ๆ
3. จัดทาเอกสารสรุ ปการตรวจสอบเพียง 1 ฉบับ
4. การยืนยันใบกากับภาษีซ้ือ
5. กระดาษทาการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่สามารถระบุได้วา่ ได้
ทาการตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งของเงินสดคงเหลือด้วยวิธีการตรวจนับ และ
ไม่สามารถที่จะใช้วธิ ีการตรวจสอบอื่นได้

จานวน
12
8

ร้ อยละ
80.00
53.30

3
2
1

20.00
13.30
6.70

จากตารางที่ 4.50 จากแบบสัมภาษณ์ ในการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับ รองบัญชี
ดังนี้
1. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 12 คน (ร้อยละ 80.00) ให้สัมภาษณ์ วา่ จัดทากระดาษทา
การสอบบัญชีโดยรวม โดยไม่ได้ระบุชื่อผูจ้ ดั ทา ผูส้ อบทานและวันที่จดั ทาและวันที่สอบทาน
2. ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรจ านวน 8 คน (ร้ อ ยละ 53.30) ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า ไม่ ไ ด้ ร ะบุ
เครื่ องหมายแสดงการตรวจสอบ และอธิ บายเครื่ องหมายการแสดงตรวจสอบ ที่แสดงให้เห็นว่าได้มี
การตรวจสอบรายการนั้น ๆ ในกระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี
3. ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 3 คน (ร้อยละ 20.00) ที่ให้สัมภาษณ์ได้ระบุวา่ โดยรวมใน
การจัดทาเอกสารสรุ ปการตรวจสอบที ละบัญชีทาให้ผสู้ อบบัญชี ภาษีใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็ นเวลานาน
โดยมีผสู้ อบบัญชี ภาษีอากรได้ระบุ วา่ “จัดทาเอกสารสรุ ปการตรวจสอบเพียง 1 ฉบับ
ที่บนั ทึกผลการตรวจสอบว่า ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี ตรวจการบันทึกรายได้ร้อยละ 100
ตรวจการบันทึกค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 ตรวจรายละเอียดประกอบ ตรวจงบการเงิน ตรวจสมุดรายวัน
ตรวจการผ่านรายการ ซึ่ งไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทากระดาษทาการที่ บนั ทึ กผลการตรวจสอบ
สาหรับรายการที่มีสาระสาคัญทางบัญชีและภาษีอากร”
และผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรอีกท่านได้ระบุวา่ “จัดทาเอกสารสรุ ปเพียง 2 ฉบับ ฉบับที่ 2
บันทึ กว่า ตรวจรายวันทัว่ ไปร้อยละ 100 ตรวจรายวันรับ ร้อยละ 100 ตรวจรายวันจ่ายร้อยละ 100
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ตรวจการผ่านรายการบัญชี ไปแยกประเภทร้อยละ 100 ตรวจงบการเงิน ฉบับที่ 2 บันทึกว่า ตรวจ
สมุดรายวัน ตรวจการผ่านรายการ ตรวจงบการเงิน โดยไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทากระดาษทาการ
ที่บนั ทึกผลการตรวจสอบสาหรับรายการที่มีสาระสาคัญทางบัญชีและภาษีอากร”
4. ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรจ านวน 2 คน (ร้ อ ยละ 13.30) ระบุ ว่า ควรยกเลิ ก การยืน ยัน
ใบก ากับ ภาษี ซ้ื อ เพราะผูอ้ อกใบก ากับ ภาษี ซ้ื อเกื อบทั้งหมดไม่ตอบกลับ หรื อหากต้องส่ งยืนยัน
ใบกากับภาษีซ้ื อ ควรทาตามหลักการสอบบัญชี ในเรื่ องสาระสาคัญมากกว่าการกาหนดหลักเกณฑ์
เป็ นจานวนตายตัวตามคู่มือปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่
กรมสรรพากรได้กาหนดไว้
5. ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรจานวน 1 คน (ร้ อยละ 6.70) ระบุ ว่า ในการจัดท ากระดาษท า
การเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่สามารถระบุได้วา่ ได้ทาการตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งของ
เงินสดคงเหลือด้วยวิธีการตรวจนับ และไม่สามารถที่จะใช้วธิ ี การตรวจสอบอื่นได้ให้เป็ นที่พอใจได้
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี เป็ นปั ญหาและอุปสรรคใน
ระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.51 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. การสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 ไม่ได้แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในส่ วนของเรื่ อง
กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
1.2 การนาเสนองบการเงินแบบเปรี ยบเที ยบแสดงรายการยอดคงเหลือที่ ไม่
ตรงกับงบการเงินของปี ก่อน
2. การสอบทานงบกาไรขาดทุน
2.1 การนาเสนอรายการที่ไม่เป็ นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ
2.2 แสดงรายได้ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายแบบขั้น
เดียวแต่ไม่ได้เปิ ดเผยหมายเหตุขอ้ มูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. การสอบทานการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
3.2 การเปิ ดเผยนโยบายบัญชี
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จานวน

ร้ อยละ

5

33.30

2

13.30

1
8

6.70
53.30

10
10

66.70
66.70

จากตารางที่ 4.51 จากแบบสัมภาษณ์ในการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชี และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิ บตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีดงั นี้
1. การสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 5 คน (ร้อยละ 33.30) ที่ให้สัมภาษณ์ ระบุ ว่าในการ
สอบทานการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน คือการนาเสนอรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นไม่ได้
แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ในส่ วนของเรื่ องกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบ
การเงิน
1.2 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 2 คน (ร้อยละ 13.30) ที่ให้สัมภาษณ์ระบุในการสอบ
ทานการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน คือ การนาเสนองบการเงินแบบเปรี ยบเทียบแสดงรายการยอด
คงเหลื อที่ไม่ตรงกับงบการเงิ นของปี ก่อนที่นามาเปรี ยบเทียบ เนื่ องจากระยะเวลาจากัด และลูกค้า
นาส่ งเอกสารประกอบการตรวจสอบล่าช้า จึงทาให้เวลาในการสอบทานงบการเงินน้อยลง
2. การสอบทานงบกาไรขาดทุน
2.1 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 1 คน (ร้ อยละ 6.70) ที่ ให้สั มภาษณ์ ระบุ ว่าในการ
สอบทานในการจัดท างบก าไรขาดทุ น คือการนาเสนอรายการที่ ไม่เป็ นไปตามลัก ษณะของการ
ประกอบธุ รกิจทั้งรายได้และต้นทุน ซึ่ งเกิดเช่นเดียวกับงบแสดงฐานะการเงิน
2.2 ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 8 คน (ร้อยละ 53.30) ที่ให้สัมภาษณ์ ระบุ ว่าในการ
สอบทานในการจัดทางบกาไรขาดทุน คือกิจการแสดงรายได้ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนตามหน้าที่
ของค่าใช้จ่ายแบบขั้นเดียวแต่ไม่ได้เปิ ดเผยหมายเหตุขอ้ มูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายตามที่ กาหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า เรื่ อ ง ก าหนดรายการย่อ ที่ ต้อ งมี ใ นงบการเงิ น ที่
กาหนดให้งบก าไรขาดทุ นอาจเลื อกแสดงแบบจาแนกค่าใช้จ่ายตามลัก ษณะของค่ าใช้จ่ายหรื อ
จาแนกตามหน้าที่แบบขึ้นเดียวหรื อหลายขั้นก็ได้ กรณี ที่สองแสดงงบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่าย
ตามหน้าที่ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ของค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
3. การสอบทานการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.1 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 10 คน (ร้อยละ 66.70) ที่ให้สัมภาษณ์ ระบุวา่ ในการ
สอบทานเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
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3.2 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 10 คน (ร้อยละ 66.70) ที่ให้สัมภาษณ์ ระบุวา่ ในการ
เปิ ดเผยนโยบายบัญชี ในงบการเงินเป็ นปั ญหาและอุปสรรค โดยผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ก็จะมีปัญหา
และอุปสรรคที่ต่างกันไปดังนี้
กิ จการเปิ ดเผยนโยบายการบัญ ชี ในส่ วนของการบัน ทึ ก บัญ ชี ว่า “ห้างฯ บันทึ ก
รายการบัญชีตามเกณฑ์สิทธิ ” ซึ่ งการใช้ถอ้ ยคาว่า “เกณฑ์สิทธิ ” เป็ นการใช้ถอ้ ยคาที่ไม่ถูกต้องตาม
แม่บทการบัญชี และเกณฑ์สิทธิ เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไร
ขาดทุนสุ ทธิ เพื่อเสี ยภาษีตามประมวลรัษฎากร ไม่ใช่เกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามแม่บท
การบัญชี หรื อตามมาตรฐานการบัญชี
เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี ที่ สาคัญ การรั บ รู ้ รายได้และค่ าใช้จ่าย กิ จการมี บนั ทึ ก
บัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง แต่ไม่ได้เปิ ดเผยการรับรู ้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามร้อยละของงาน
ที่แล้วเสร็ จ
และการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับการรับรู้รายได้จากการขาย เมื่ อส่ งมอบสิ นค้าและลูกค้า
ยอมรับสิ นค้านั้นหรื อเมื่ อได้ให้บริ การแก่ลูกค้านั้นแล้ว รายได้จากการขายเป็ นจานวนที่ สุทธิ จาก
ภาษี ขายส่ วนลดแล้ว” ซึ่ งไม่ใช่ เกณฑ์การรับรู ้ รายได้และค่าใช้จ่ายตามแม่บทการบัญชี หรื อตาม
มาตรฐานการบัญชี
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการสอบทานการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็ นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.52 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีผิดประเภท
2. ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชี ห้างหุน้ ส่วนจากัดขนาดใหญ่
ซึ่งเป็ นการรับรองงบการเงินเกินขอบเขต
3. รู ปแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในข้อ 2 อธิบายข้อยกเว้นที่
สาคัญและข้อ 5 สรุ ปอื่น ๆ ที่ได้ออกรับรองไปมีขอ้ ความไม่เป็ นไปตามคาสัง่
กรมสรรพากร
4. การจัดทารายงานของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรเป็ นการรายงานสิ่ งที่ตรวจพบ
ไม่ใช่เป็ นรายงานแบบแสดงความคิดเห็น จึงทาให้ยากต่อการจัดทา
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จานวน
4
2

ร้ อยละ
26.70
13.30

6

40.00

1

6.70

จากตารางที่ 4.52 จากแบบสัมภาษณ์ ในการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ดังนี้
1. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 4 คน (ร้อยละ 26.70) ให้สัมภาษณ์ ว่าจัดทารายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญ ชี ผิดประเภท โดยได้ใช้รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แต่มีการลง
ลายมือชื่อปฏิบตั ิงานในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
2. ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรจานวน 2 คน (ร้ อยละ 13.30) ที่ ให้สัมภาษณ์ ไ ด้ล งลายมื อชื่ อ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ห้างหุ น้ ส่ วนจากัดขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นการรับรองงบการเงินเกินขอบเขต
3. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ที่ให้สัมภาษณ์ ได้ระบุ ว่ารู ปแบบ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในข้อ 2 อธิบายข้อยกเว้นที่สาคัญ และข้อ 5 สรุ ปอื่น ๆ ที่ได้
ออกไปมีขอ้ ความไม่เป็ นไปตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.122/2545 และเรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
การปฏิ บ ัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับ รองบัญ ชี ของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งกาหนดให้ผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี ใช้เลขประจาตัว
ประชาชน แทนเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
4. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ที่ ให้สัมภาษณ์ ได้ระบุว่าการจัดทา
รายงานของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรเป็ นการรายงานสิ่ งที่ตรวจพบไม่ใช่ เป็ นรายงานแบบแสดงความ
คิดเห็น จึงทาให้ยากต่อการจัดทา
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในระดับ
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.53 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูจ้ ดั การ
ที่แนบพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50
ปัญหาและอุปสรรค
1. ลงลายมือชื่อในแบบแจ้งข้อความที่ไม่ถูกต้อง โดยไม่มีความเห็นและมิได้
ทักท้วงให้หุ้นส่ วนผูจ้ ดั การดาเนิ นการให้ถูกต้อง ก่อนที่ จะลงลายมือชื่ อใน
แบบแจ้งข้อความ
2. ผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการไม่ได้แจ้งข้อมูลที่มีสาระสาคัญในแบบแจ้งข้อความฯ
และผูต้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ได้ลงลายมือชื่อในแบบแจ้งข้อความฯ

จานวน
14

ร้ อยละ
100.00

6

40.00

จากตารางที่ 4.53 จากแบบสัมภาษณ์ ใ นการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของ
กรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูจ้ ดั การที่ แนบพร้ อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ดงั นี้
1. ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรจานวน 15 คน (ร้ อยละ 100) ที่ ให้สั ม ภาษณ์ ได้ระบุ ว่ากิ จการ
ไม่ได้แจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการในแบบแจ้งข้อความฯ แต่ผตู ้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ลงลายมือชื่ อ
ในแบบแจ้งข้อความฯ โดยไม่มีความเห็นและมิได้ทกั ท้วงให้หุ้นส่ วนผูจ้ ดั การดาเนิ นการให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในแบบแจ้งข้อความ
2. ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ที่ให้สัมภาษณ์ระบุวา่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
กิจการไม่ได้แจ้งข้อมูลที่มีสาระสาคัญในแบบแจ้งข้อความฯ และผูต้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ได้ลง
ลายมือชื่อในแบบแจ้งข้อความฯ โดยไม่ได้แสดงความเห็นประกอบ
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ ยวกับการทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อ
ผูจ้ ดั การที่แนบพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50 เป็ นปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก
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4.2.3 ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากร
ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
ตารางที่ 4.54 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านความเป็ นอิสระ ความ
เที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
ปัญหาและอุปสรรค
1. ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรตกอยู่ใต้อิทธิ พลของเจ้าของกิ จการที่ ตนตรวจสอบ
เนื่ องจากเจ้าของกิจการขอความช่วยเหลือเพื่อทาให้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
น้อยกว่าที่เป็ นจริ ง
2. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรต้องปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิ ดเบือนความจริ งที่ เป็ น
สาระสาคัญของงบการเงินที่ตนได้ลงลายมือชื่อ

จานวน
15

ร้ อยละ
100.00

11

73.30

จากตารางที่ 4.54 จากแบบสัมภาษณ์ จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านความเป็ น
อิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและใน
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีดงั นี้
1. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 15 คน (ร้อยละ 100) ให้สัมภาษณ์ ตรงกันว่าไม่สามารถ
ที่จะปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็ นไปตามคาสัง่ กรรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
ได้เนื่ องจากตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของเจ้าของกิจการที่ตนตรวจสอบ เนื่ องจากเจ้าของกิ จการจะขอความ
ช่วยเหลือเพื่อให้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยกว่าที่เป็ นจริ ง
2. ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร จานวน 11 คน (ร้ อยละ 73.30) ให้สัมภาษณ์ ได้ระบุ ว่าในการ
ปฏิ บ ัติง านการตรวจสอบและรั บ รอบบัญ ชี ในบางรอบบัญ ชี ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรต้อ งปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินที่ตนได้ลงลายมือชื่ อ รับรอง
บัญชี
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.55 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน
ปัญหาและอุปสรรค
1. จัดทางบการเงินโดยได้ยดึ หลักของกรมสรรพากร
2.ไม่เข้าใจในการดาเนินธุรกิจที่ตนกาลังปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี
3.ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ หรื อประกาศของกรมสรรพกรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มกั จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จานวน
15
7

ร้ อยละ
100
46.70

1

7.14

จากตารางที่ 4.55 จากแบบสัมภาษณ์ จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมี ปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีดงั นี้
1. ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 15 คน (ร้อยละ 100) ให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าในการจัดทา
งบการเงินได้ยึดหลักของกรมสรรพากร ซึ่ งสาเหตุมาจากที่ว่ากิ จการมีความต้องการที่จะให้มีภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลให้น้อยที่ สุด ซึ่ งไม่ได้คานึ งถึ งว่างบการเงิ นนั้นต้องจัดทาภายใต้หลักการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป
2. ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 7 คน (ร้อยละ 46.70) ให้สัมภาษณ์โดยระบุวา่ ไม่เข้าใจใน
การดาเนินงานของธุ รกิจที่ตนกาลังปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50
3. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 1 คน (ร้ อยละ 6.70) ที่ ให้สัมภาษณ์ ได้ระบุ ว่าไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ หรื อประกาศของกรมสรรพกรเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่
มัก จะมี ป ระกาศเปลี่ ยนแปลงออกมาหลาย ๆ ครั้ ง ซึ่ งในบางครั้ งผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรไม่ ได้ติด
ข่าวสาร
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.56 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผูเ้ สี ยภาษี
ปัญหาและอุปสรรค
การนาข้อมูลของกิจการไปเปิ ดเผยโดยผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

จานวน
6

ร้ อยละ
40.00

จากตารางที่ 4.56 จากแบบสั ม ภาษณ์ จรรยาบรรณของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ด้ า น
จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรจานวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ได้ระบุปัญหาและ
อุปสรรคและในปฏิบตั ิง านการตรวจสอบและรับรองบัญชี คือมีการนาข้อมูลภายในกิ จการข้อมูล
ของกิจการไปเปิ ดเผยโดยผูช้ ่วยบัญชี ซึ่ งส่ งผลความลับของผูเ้ สี ยภาษีได้เปิ ดเผยออกไปยังคู่แข่งขัน
ของกิจการ และถือเป็ นปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย
ตารางที่ 4.57 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
อาชีพ
ปัญหาและอุปสรรค
1. การถูกแย่งงานจากผูร้ ่ วมอาชีพ
2. การเสนอค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าจากผูร้ ่ วมอาชีพ

จานวน
15
15

ร้ อยละ
100
100

จากตารางที่ 4.57 จากแบบสั ม ภาษณ์ จรรยาบรรณของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ด้ า น
จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมอาชี พ ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจานวน 15 คน (ร้อยละ 100) เห็นตรงกัน โดยได้
ระบุวา่ มีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี คือการแย่งงานจากผู ้
ร่ วมอาชี พเดี ยวกัน และการเสนอค่าธรรมเนี ยมที่ ถูกกว่าเพื่อให้ได้งานมา และถื อเป็ นปั ญหาและ
อุปสรรคในระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 4.58 แสดงจานวนร้อยละของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณทัว่ ไป
ปัญหาและอุปสรรค
1. แนวทางที่กาหนดให้ทาหรื อข้อห้าม แต่ในทางปฏิบตั ิมกั จะมีปัญหา หรื อ
ขัดแย้งกับข้อเท็จจริ ง
2. หลักปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีน้ นั ต้องปฏิบตั ิงานมากกว่าผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต

จานวน
12

ร้ อยละ
80.00

13

86.70

จากตารางที่ 4.58 จากแบบสั ม ภาษณ์ จรรยาบรรณของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ด้ า น
จรรยาบรรณทัว่ ไป ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีดงั นี้
1. ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรจ านวน 12 คน (ร้ อ ยละ 80.00) ให้ สั ม ภาษณ์ โ ดยได้ร ะบุ ว่า
แนวทางที่กาหนดให้ทาหรื อข้อห้าม แต่ในทางปฏิบตั ิมกั จะมีปัญหา หรื อขัดแย้งกับข้อเท็จจริ ง
โดยผูม้ ีสอบบัญชี ภาษีอากรที่ได้ระบุถึงปั ญหาและอุปสรรคในส่ วนนี้ คือ “การที่ไม่ให้
โฆษณา อาจเป็ นปั ญหาและอุปสรรคกับผูส้ อบบัญชีภาษีอากรรายใหม่ ที่ไม่อาจสามารถหาลูกค้าได้
แต่ในทางตรงกันข้ามหากให้โฆษณา ก็อาจเกิดผลเสี ยต่อภาพพจน์ของวิชาชีพได้”
2. ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร จานวน 13 คน (ร้อยละ 86.70) ให้สัมภาษณ์โดยรวมได้ระบุว่า
หลักปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีน้ นั ต้องปฏิบตั ิงานมากกว่าผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แต่ค่าธรรมเนียมวิชาชี พต่ากว่าผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาต และในการปฏิ บตั ิ งานนั้นมี ขอ้ จากัดในหลาย ๆ เรื่ อง ซึ่ งผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต
ปฏิบตั ิงานได้ แต่ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากรกลับทาไม่ได้ เช่นความเห็ นของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเป็ น
การแสดงความเห็ นต่องบการเงินเท่านั้น แต่ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากร ต้องรับรองความถูกต้องของงบ
การเงิ น และการเสี ยภาษี เงิ น ได้ข องธุ รกิ จ ซึ่ งธุ รกิ จในประเทศไทยไม่ ว่าจะเป็ นบริ ษ ทั หรื อห้ าง
หุ น้ ส่ วนก็ปฏิบตั ิไม่ได้ตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการวางแผนและตรวจสอบบัญชี
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรโดยส่ ว นใหญ่ ได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรคเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณทัว่ ไป เป็ นปั ญหาและ
อุปสรรคในระดับปานกลาง
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4.2.4 สรุ ปข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบบัญชี
ผูศ้ ึ ก ษาได้ร วบรวมข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์
เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ดังนี้
1) ควรมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายกาหนดค่าบริ การตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อเป็ น
มาตรฐานอย่างเหมาะสม เพราะปั จจุ บ ัน มี ก ารแข่ ง ขัน ด้านค่ า บริ ก ารเป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อภาพพจน์วชิ าชีพการสอบบัญชี
2) ควรมี ก ารจัด ตั้งหน่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม ดู แลเกี่ ย วกับ จรรยาบรรณผูต้ รวจสอบและ
รับรองบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
3) การที่ผสู้ อบบัญชีภาษีอากรสามารถปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้ไม่
เกิ น 300 รายต่อปี ถื อว่าเป็ นปริ มาณค่อนข้างมาก ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการตรวจสอบเป็ นอย่างยิ่ง
อาจทาให้การตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดที่เป็ นสาระสาคัญ ควรจะปรับกาหนดให้ได้ไม่เกิน 100
รายต่อปี
4) ควรให้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินบริ ษทั ขนาดย่อม (SME) ทุนจดทะเบียนไม่
เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทด้วย
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