บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาเรื่ อง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อเกี่ ยวกับ การ
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรในภาคเหนื อเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ ง
ประมวลรัษฎากร โดยใช้วธิ ี การศึกษาในรู ปของแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ จาก
ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร จ านวน 15 จัง หวัด ในภาคเหนื อ โดยมี ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 162 คน ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ปฏิบ ัติงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จานวน 158 คน จากจานวนผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในภาคเหนื อจานวน 170 คน และผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรจากการสัมภาษณ์ จานวน 14 คน สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถามจานวน 162 คน
พบว่าเป็ นเพศชายจานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และเพศหญิงจานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.67 โดยส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 88
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.32 ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ปี โดยได้รับใบอนุ ญาต 7 ปี ขึ้นไป จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.98 เป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรส่ วนใหญ่ที่เคยปฏิบตั ิงาน 1-100 งบ จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ
77.78 และไม่เคยปฏิ บตั ิ งานจานวน 4 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 2.47 การติ ดต่อรั บงานส่ วนใหญ่ ผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรจะเลือกและจัดหาเอง จานวน 158 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 100 ซึ่ งก่อนการรับงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนใหญ่จะวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าโดยดูจากข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ปีที่ผ่านมา และในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จะมีผชู ้ ่ วยผูส้ อบบัญชี ในการปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรส่ วนใหญ่จานวน 1-3 คน จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.42
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ประกอบกับข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรได้จากแบบสัมภาษณ์ จานวน 14 คน
พบว่าเป็ นเพศชายจานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.71 และเพศหญิ งจานวน 9 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
64.29 ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี และส่ วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.57 และจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์สามารถ
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.1.1 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรได้มีปัญหาและอุปสรรคในแต่ละด้านไว้ดงั นี้
1) ด้านการจัดทาแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยง และแนวทางการสอบ
บัญชี ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรอยูใ่ นระดับมาก
2) ด้านการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากรอยูใ่ นระดับปานกลาง
3) ด้านการสอบทานการจัดท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี และกฎหมาย
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา
3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรอยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ด้านการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร มี
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวล
รัษฎากรอยูใ่ นระดับปานกลาง
5) ด้านการทดสอบตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อ
ผูจ้ ัด การที่ แนบพร้ อ มกับ การยื่ น ภ.ง.ด.50 ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ตาม
มาตรา 3 สั ต ต แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ในด้า นต่ า ง ๆ ข้า งต้น แล้ว ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต อบ
แบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับงาน การแจ้งรายชื่ อลูกค้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาและอุปสรรคทัว่ ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี อยูใ่ นระดับ
มาก
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5.1.2 ปั ญหาและอุป สรรคในการปฏิ บตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร
ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรได้ร ะบุ ร ะดับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านตาม
จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตามคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 ดังนี้
1) ด้านความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ตามคาสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 ในระดับปานกลาง
2) ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.123/2545 ในระดับปานกลาง
3) ด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545
ในระดับน้อย
4) ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรส่ วนโดยส่ วนใหญ่ใหญ่
มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติง านตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากร ตามค าสั่ ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 ในระดับน้อย และจากการสัมภาษณ์ผสู้ อบบัญชีภาษีอากรได้ระบุ
ว่าเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในระดับมาก
5) ด้านจรรยาบรรณทัว่ ไป ผูส้ อบบัญชีภาษีมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ตามจรรยาบรรณของผู ้ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร ตามค าสั่ ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545
ในระดับปานกลาง
จากการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ พบว่าผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต
แห่ งประมวลรั ษฎากร และการปฏิ บตั ิ งานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ตามคาสั่ ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545 ที่ ส อดคล้องกัน ยกเว้น ในส่ วนของปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ปฏิ บตั ิ งานตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545
ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ระบุว่าเป็ น
ปั ญหาและอุปสรรคในระดับน้อย ซึ่ งจากผลการสัมภาษณ์ผสู้ อบบัญชี ภาษีอากรทั้ง 14 คน (ร้อยละ
100) ระบุ ตรงกันว่ามีปัญหาและอุปสรรคระดับมากจากการถูกแย่งงานจากผูร้ ่ วมอาชี พ และการ
เสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ถูกกว่า
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาปั ญหาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรเกี่ ยวกับการปฏิ บ ตั ิ งานการ
ตรวจสอบบัญชี พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรมีปัญหาและอุปสรรคของเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิงานการ
ตรวจสอบบัญชี โดยภาพรวมมีระดับปั ญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ขนิษฐา พิภพลาภอนันต์ (2545) จากการศึกษาจากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรของประเทศ
ไทย พบว่าปั ญหาและอุปสรรคภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ ว นปั ญ หาและอุ ป สรรคของผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ด้ า นการจัด ท ากระดาษท าการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในบัญชี สินค้าคงเหลื อ และด้านอื่น ๆ ในส่ วนของผูบ้ ริ หารกิ จการขาด
ความรู ้ / มีความรู ้ไม่เพียงพอในการบริ หารกิจการ ที่มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมากสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของนรี รัตน์ ใยบัว (2553) ทาการศึกษาจากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในภาคกลาง พบว่า
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในการปฏิบตั ิงานผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
โดยในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรประสบปั ญหาในการปฏิ บตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านเอกสารของผูป้ ระกอบการที่ส่งให้ตรวจสอบเรื่ องที่มี
ความสาคัญมากที่สุดคือเรื่ องไม่ได้ตรวจนับสิ นค้าคงเหลื อ ด้านอื่น ๆ คือเรื่ องการไม่มีความรู ้ดา้ น
บัญชีและภาษีของผูป้ ระกอบการ
นอกจากปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ที่ได้อภิปรายในข้างต้น
จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรยัง มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ งานตาม
จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545 โดยพบว่าระดับ
ปัญหาและอุปสรรคมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของจารุ มนต์ ศรี สันต์ (2550)ทาการศึกษาจาก
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณค่าวิชาชี พบัญชี กบั คุ ณภาพ
การสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรต้องปฏิบตั ิงาน
อย่างมีคุณธรรม เที่ยงธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความเป็ นอิสระตามมาตรฐานวิชาชี พ ปฏิบตั ิงาน
โดยคานึ งถึงมรรยาทแห่ งวิชาชี พ ที่จะเป็ นข้อบ่งชี้ แสดงให้เห็ นว่าถ้าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีปัญหา
และอุ ป สรรคในการปฏิ บ ตั ิ งานที่ เป็ นไปตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร ตามค าสั่ ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545 ในระดับมากจะทาให้การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ไม่เป็ นไป
ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ประกอบกับผลจากแบบสัมภาษณ์ที่ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากร
ได้ระบุถึงปั ญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อนาไปสู่ การหาวิธีการหรื อแนวทางในการแก้ไข
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5.3 ข้ อค้ นพบจากการศึกษา
จากการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรในภาคเหนื อ เกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
5.3.1 ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร พบว่าผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่มีปัญหาและอุปสรรคในระดับที่มากที่สุดคือผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรที่มีประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี รองลงมาคือผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่มี ประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี และประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี
10 ปี ขึ้นไปตามลาดับ
ยกเว้นในส่ วนของปั ญหาและอุปสรรคด้านทัว่ ไปพบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีปัญหาและ
อุ ป สรรคในระดับ ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ มี ป ระสบการณ์ ต รวจสอบบัญ ชี 6-10 ปี และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 10 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี 3–5ปี และประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชี 0 – 2 ปี ตามลาดับ
5.3.2 ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร พบว่าผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรที่ ตรวจสอบงบการเงิ น จานวนมากกว่า 100 งบ มี ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคในระดับ ที่ ม ากกว่ า ผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรที่ ต รวจสอบงบการเงิ น จ านวน 1-100 งบ
โดยสาเหตุ ห ลัก อาจมาจากปริ ม าณงานที่ ตรวจสอบ ซึ่ งแต่ ล ะกิ จการมี วงจรธุ รกิ จที่ แตกต่ างกัน
รวมถึงการจัดส่ งเอกสารล่าช้าของกิจการทาให้ระยะเวลาในการตรวจสอบน้อยลง จึงส่ งผลกระทบ
ให้ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ตรวจสอบบัญชี จานวนมากกว่า 100 งบมีปัญหาและอุปสรรคในระดับ
มาก
5.3.3 การปฏิ บ ัติงานการตรวจสอบบัญ ชี ของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากร พบว่าสาเหตุ ของ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคคื อ การไม่ เข้า ใจในหลัก เกณฑ์ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรได้ก าหนดไว้ ค าสั่ ง
ประกาศกรมสรรพากรต่าง ๆ เกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับ รองบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร
ประกอบกับเจ้าของกิ จการ พนักงานของกิ จการมีความรู ้ หรื อความชานาญไม่เพียงพอในด้านการ
บัญชี และการดาเนิ นงานของกิจการ จึงทาให้เกิ ดปั ญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากร
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากการศึ กษาปั ญหาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรเกี่ ยวกับการปฏิ บ ตั ิ งานการ
ตรวจสอบบัญชี พบว่าปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
มาตรา 3 สั ตต แห่ งประมวลรัษฎากร และตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ตามคาสั่ ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545 ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากร โดยส านักมาตรฐานการสอบบัญชี ภาษีอากรควรให้ความส าคัญ ที่จะท าการปรับปรุ ง
และตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร เพื่อที่จะได้ใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนา แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
จากการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรในภาคเหนื อเกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบบัญชี ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในส่ วนของปั ญหาและอุปสรรคของผูส้ อบ
บัญชี ภาษีอากรในภาคเหนื อเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาจากผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรในภูมิภาคอื่น และขยายขอบเขตทาการศึกษาไปยังผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เพื่อให้เห็ น
ปั ญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบบัญชีในกิจการที่ใหญ่ข้ ึน ประเภทธุ รกิจที่หลากหลายขึ้น
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