
 
 

14 

 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน
ภาคเหนือเก่ียวกบัการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาในขอบเขต
เน้ือหา ขอบเขตประชากร การรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
   
 3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 
 
    ผูศึ้กษาต้องการศึกษาการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี เร่ือง ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ในส่วนของการจดัท าแนวการตรวจสอบ กระดาษท า
การตรวจสอบ การสอบทานงบการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี การทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความ ท่ีก าหนดไว้
ในค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.122/2545 และการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 123/2545 
 
 3.1.2  ขอบเขตประชากร 
 
    ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรในการศึกษา คือผูส้อบบัญชีภาษีอากรในเขตพื้นท่ี
ภาคเหนือ ท่ีได้ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผูส้อบบญัชีและมีสิทธ์ิลงลายมือช่ือ 
จ านวน 183 ราย (กรมสรรพากร, ส านักมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร (ค) , 2557: ออนไลน์) 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 
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 3.1.3  ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูส้อบบญัชีภาษีในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ จ านวน 
183 ราย โดยท าการส่งแบบสอบถาม และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยอาศยัตวัแทนจงัหวดัละ 1 ราย 
จากการน ารายช่ือผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือ 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค ์น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
สุโขทยั อุตรดิตถ์ และอุทยัธานี (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557: ออนไลน์) ท  าการจดัแบ่งตามจงัหวดัและ
ท าการเลือกสุ่มข้ึนมาเป็นตวัแทนในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 
3.2 วธีิการศึกษา  
 
    การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาดงัน้ี 
 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 1) ข้อมู ลปฐมภู มิ  (Primary Data) การศึกษ าค ร้ัง น้ี เป็ นก ารเก็บ ข้อมู ลจาก
แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอน (Structured Interview) จากผูส้อบบญัชีภาษีอากรเก่ียวกบัปัญหา
และอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
การศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศและค าสั่งกรมสรรพากร รวมทั้งจากหนงัสือ ต ารา วารสาร 
และระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  
 
 3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล แบ่งออก 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอนในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 
 1) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ี เก่ียวข้องจากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัย 
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี 
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 2) พฒันาแบบสอบถาม เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน
ภาคเหนือเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี โดยอา้งอิงจากการศึกษาของขนิษฐา พิภพลาภ
อนันต์ (2545) และ นรีรัตน์ ใยบวั (2553) และพฒันาเป็นแบบสอบถามท่ีสอดคล้องกับขอบเขต
การศึกษาในคร้ังน้ี 
  โครงสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีภาษีอากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) 
  ส่วนที ่2  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ การจดัท าแนวการตรวจสอบบญัชี การจดัท ากระดาษท า
การการตรวจสอบบญัชี การสอบทานการจดัท างบการเงิน การปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีให้
เป็นไปในทางภาษีอากร และการรายงานและการเปิดเผยขอ้เท็จจริง ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นวดัระดบัของปัญหาและอุปสรรคโดยใชม้าตราวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) และระบุปัญหาและ
อุปสรรคแบบปลายเปิด (Open-ended questions) 
  ส่วนที ่3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู ้
ตรวจสอบและรับรองบัญ ชี  ตามค าสั่ งกรมสรรพากร ท่ี  ท .ป . 123/2545 ซ่ึ งลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นวดัระดบัของปัญหาและอุปสรรคโดยใชม้าตราวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) และ
ระบุปัญหาและอุปสรรคแบบปลายเปิด (Open-ended questions) 
  3) แบบสัมภาษณ์  เป็น เค ร่ืองมือ ท่ีผู ้ ศึ กษาการค้นคว้าอิสระส ร้าง ข้ึน เอง  
โดยศึกษาประเด็นค าถาม จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยใน
การศึกษาไดจ้ดัท าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี
การวางแผน จดัเตรียมชุดค าถาม และวธีิการสัมภาษณ์อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนล่วงหนา้ เพื่อให้
ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความเห็นหรืออธิบาย 
  โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีภาษีอากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
และภูมิล าเนาของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  ส่วนที ่2  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ การจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง 
และแนวทางการสอบบญัชี การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี การสอบทานการ
จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท ารายงานการตรวจสอบ
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และรับรองบญัชี และการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน
หรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 
  ส่วนที ่3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู ้
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ตามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 123/2545  
 
  3.2.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
    ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและการวเิคราะห์เน้ือหา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
    1) การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 จะน ามาวิเคราะห์โดยค านวณ
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม 
    ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 จะมีการวดัระดบัโดยใช้มาตราวดัของ 
ลิเคิร์ท (Likert scale) คือลกัษณะของแบบสอบถามเป็นการให้เลือกตอบระดบัความคิดเห็น ซ่ึงมี
ค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยจะมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99 – 100)  
     ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
     ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
     ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
     ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
     ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
     ผลคะแนนท่ีไดจ้ากค าตอบในแบบสอบถาม จะใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉล่ียดงัน้ี 
     ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
     ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
     ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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    ค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นท่ีไดจ้ะน ามาใช้ในการค านวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผล 
 นอกจากน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 มาท าการวิเคราะห์แจกแจง
แบบตารางไขว ้(Crosstabs) เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 กบั
ขอ้มูลทางดา้นประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร และ
จ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร สาเหตุท่ี 
ผูศึ้กษาไดเ้ลือกปัจจยัทั้ง 2 ดา้น มาวิเคราะห์การแจกแจงตารางแบบไขว ้เน่ืองจากมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซ่ึงแปลว่าประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร และจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะ
ผูส้อบบญัชีภาษี มีความสัมพนัธ์ต่อปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือ
เก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี ผูศึ้กษาจึงท าการวเิคราะห์แจกแจงแบบตารางไขว ้(Crosstabs) 
    2)  การวเิคราะห์เน้ือหา  
    ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามในส่วนปลายเปิด  
(Open-ended questions) มีการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาในการตีความ 
พิจารณาประเด็นท่ีส าคญัหรือประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางเป็นร้อยละ (Percentage) ควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผล 


