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บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกับการ

ปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรในภาคเหนือเก่ียวกบัการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยใชว้ธีิการศึกษาในรูปของแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล และการสัมภาษณ์จาก
ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร จ านวน 15 จังหวัดในภาคเหนือ โดยมีผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 162 คน ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีจ านวน 158 คน จากจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือจ านวน 170 คน และผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรจากการสัมภาษณ์จ านวน 14 คน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ 
และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
  จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 162 คน 
พบวา่เป็นเพศชายจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเพศหญิงจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.32 ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ปี โดยไดรั้บใบอนุญาต 7 ปีข้ึนไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.98 เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ท่ีเคยปฏิบติังาน 1-100 งบ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.78 และไม่เคยปฏิบติังานจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 การติดต่อรับงานส่วนใหญ่ผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรจะเลือกและจดัหาเอง จ านวน 158 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 ซ่ึงก่อนการรับงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่จะวเิคราะห์ขอ้มูลลูกคา้โดยดูจากขอ้มูล
เก่ียวกบัการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีปีท่ีผ่านมา และในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีจะมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรส่วนใหญ่จ านวน 1-3 คน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 73.42 
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  ประกอบกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีภาษีอากรได้จากแบบสัมภาษณ์ จ านวน 14 คน 
พบว่าเป็นเพศชายจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และเพศหญิงจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.29 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหวา่ง 31-40 ปี และส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 และจากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
  5.1.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร  
    ผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดมี้ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้นไวด้งัน้ี 
    1) ดา้นการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง และแนวทางการสอบ
บญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรอยูใ่นระดบัมาก 
    2) ดา้นการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากรอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    3) ด้านการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 
3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    4) ดา้นการจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากร มี
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากรอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    5) ด้านการทดสอบตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือ
ผูจ้ ัดการท่ีแนบพร้อมกับการยื่น ภ.ง.ด.50 ผูส้อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรอยูใ่นระดบัมาก  
    นอกจากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ในด้านต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบ
แบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน การแจง้รายช่ือลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาและอุปสรรคทัว่ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีอยูใ่นระดบั
มาก 
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  5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 
    ผูส้อบบัญชีภาษีอากรได้ระบุระดับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.123/2545 ดงัน้ี 
    1) ดา้นความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต  ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่ง
กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.123/2545 ในระดบัปานกลาง 
    2) ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี 
ท.ป.123/2545 ในระดบัปานกลาง 
    3) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.123/2545 
ในระดบันอ้ย 
    4) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวชิาชีพ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนโดยส่วนใหญ่ใหญ่
มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชีภาษีอากร ตามค าสั่ง
กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.123/2545 ในระดบันอ้ย และจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดร้ะบุ
วา่เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก 
    5) ดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป ผูส้อบบญัชีภาษีมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ตามจรรยาบรรณของผู ้สอบบัญ ชีภาษีอากร ตามค าสั่ งกรมสรรพากร ท่ี  ท .ป.123/2545  
ในระดบัปานกลาง 
 
  จากการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ พบว่าผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา  3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร และการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 ท่ีสอดคล้องกัน ยกเวน้ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย ซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์ผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้ง 14 คน (ร้อยละ 
100) ระบุตรงกนัว่ามีปัญหาและอุปสรรคระดบัมากจากการถูกแย่งงานจากผูร่้วมอาชีพ และการ
เสนอค่าธรรมเนียมวชิาชีพท่ีถูกกวา่ 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเก่ียวกับการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบบญัชี พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคของเก่ียวกบัการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบบญัชี โดยภาพรวมมีระดบัปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ขนิษฐา พิภพลาภอนนัต ์(2545) จากการศึกษาจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรของประเทศ
ไทย พบวา่ปัญหาและอุปสรรคภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ด้านการจัดท ากระดาษท าการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในบญัชีสินคา้คงเหลือ และดา้นอ่ืน ๆ ในส่วนของผูบ้ริหารกิจการขาด
ความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในการบริหารกิจการ ท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของนรีรัตน์ ใยบวั (2553) ท าการศึกษาจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคกลาง พบวา่
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานผูส้อบบญัชีภาษีอากรในการปฏิบติังานผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
โดยในการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรประสบปัญหาในการปฏิบติังาน
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นเอกสารของผูป้ระกอบการท่ีส่งใหต้รวจสอบเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดคือเร่ืองไม่ไดต้รวจนบัสินคา้คงเหลือ ดา้นอ่ืน ๆ คือเร่ืองการไม่มีความรู้ดา้น
บญัชีและภาษีของผูป้ระกอบการ 
 นอกจากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีท่ีไดอ้ภิปรายในขา้งตน้ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีผู ้สอบบัญชีภาษีอากรยงัมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 โดยพบวา่ระดบั
ปัญหาและอุปสรรคมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจารุมนต ์ศรีสันต ์(2550)ท าการศึกษาจาก
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพบญัชีกบัคุณภาพ
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งปฏิบติังาน
อยา่งมีคุณธรรม เท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเป็นอิสระตามมาตรฐานวชิาชีพ ปฏิบติังาน
โดยค านึงถึงมรรยาทแห่งวิชาชีพ ท่ีจะเป็นขอ้บ่งช้ีแสดงให้เห็นว่าถา้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชีภาษีอากร ตามค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 ในระดบัมากจะท าให้การปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีไม่เป็นไป
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัผลจากแบบสัมภาษณ์ท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ไดร้ะบุถึงปัญหาและอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ ของจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี เพื่อน าไปสู่การหาวธีิการหรือแนวทางในการแกไ้ข 
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5.3 ข้อค้นพบจากการศึกษา 
   
  จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 
  5.3.1 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในระดบัท่ีมากท่ีสุดคือผูส้อบบญัชีภาษี
อากรท่ีมีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี รองลงมาคือผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 
 10 ปีข้ึนไปตามล าดบั  
  ยกเวน้ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคดา้นทัว่ไปพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคในระดับท่ีมากท่ี สุดคือมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี  และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3–5ปี และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0 – 2 ปีตามล าดบั 
  5.3.2 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบงบการเงินจ านวนมากกว่า 100 งบ มีปัญหาและ
อุปสรรคในระดับท่ีมากกว่าผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบงบการเงินจ านวน 1-100 งบ  
โดยสาเหตุหลักอาจมาจากปริมาณงานท่ีตรวจสอบ ซ่ึงแต่ละกิจการมีวงจรธุรกิจท่ีแตกต่างกัน 
รวมถึงการจดัส่งเอกสารล่าชา้ของกิจการท าให้ระยะเวลาในการตรวจสอบนอ้ยลง จึงส่งผลกระทบ
ให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบมีปัญหาและอุปสรรคในระดบั
มาก 
  5.3.3 การปฏิบัติงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบว่าสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคคือการไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรได้ก าหนดไว ้ค าสั่ง 
ประกาศกรมสรรพากรต่าง ๆ เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ประกอบกบัเจา้ของกิจการ พนกังานของกิจการมีความรู้ หรือความช านาญไม่เพียงพอในดา้นการ
บญัชีและการด าเนินงานของกิจการ จึงท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
  5.4.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเก่ียวกับการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบบญัชี พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตามค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร  โดยส านักมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากรควรให้ความส าคญัท่ีจะท าการปรับปรุง 
และตรวจสอบหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  เพื่อท่ีจะไดใ้ช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันา แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
 
  5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรในภาคเหนือเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาจากผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในภูมิภาคอ่ืน  และขยายขอบเขตท าการศึกษาไปยงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อให้เห็น
ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบบญัชีในกิจการท่ีใหญ่ข้ึน ประเภทธุรกิจท่ีหลากหลายข้ึน 


