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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือเก่ียวกบั
การปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี ซ่ึงศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรในภาคเหนือจ านวน 183 ราย โดยมีผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอบแบบสอบถามกลบัมา
จ านวน 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 93  และเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจาก
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือใช้ตวัแทนจงัหวดัละ 1 ราย จ านวน 17 ราย  เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี  
ตามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 123/2545 รายละเอียดของผลการศึกษาแสดงโดยแบ่งเป็น 
 4.1 ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
 4.2 ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิด 
 
4.1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  
 4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 57 33.33 
หญิง 114 66.67 

รวม 171 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 57 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเป็นเพศหญิง จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 30 ปี 30 17.54 
31 – 40 ปี 90 52.63 
41 – 50 ปี 44 25.73 
มากกวา่ 50 ปี 7 4.09 

รวม 171 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.2 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี 
จ  านวน  30  คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 อายุอยูร่ะหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 
อายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.73 และอายมุากกวา่ 50 ปี จ  านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.09 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 96 56.14 
ปริญญาโท 72 42.11 
สูงกวา่ปริญญาโท 3 1.75 

รวม 171 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.3 ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 56.14 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.11 และสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี จ านวน ร้อยละ 
0 – 2 ปี 56 32.74 
3 – 5 ปี 32 18.72 
6 – 10 ปี 57 33.33 
10 ปี ข้ึนไป 26 15.21 

รวม 171 100.00 

 
  จากตารางท่ี  4.4 ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร อายุ 0 – 2 ปี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.74 อาย ุ3 – 5 ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72 อาย ุ6 – 10 ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 และอาย ุ10 ปีข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.21 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับใบอนุญาต จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 2 ปี 44 25.73 
2 – 4 ปี 27 15.78 
5 – 7 ปี 32 18.72 
7 ปี ข้ึนไป 68 39.77 

รวม 171 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.5 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามได้รับใบอนุญาตผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร อายุต  ่ากว่า 2 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.73  อายุ 2 - 4 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.78 อายุ 5 – 7  ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72 และอายุ 7 ปีข้ึนไป จ านวน 68 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.77 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน
งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  

จ านวนงบการเงิน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยปฏิบติังาน 4 2.34 
1 -100 งบ 135 78.94 
มากกวา่ 100 งบ 32 18.72 

รวม 171 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.6 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามได้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินในต่อปี ในฐานผูส้อบบญัชีภาษีอากร จ านวน 1 – 100 งบ จ านวน 1135 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.94 มากกว่า 100 งบ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72 และไม่เคยปฏิบติังาน จ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.34 
  ดงันั้นในการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบ
และรับรองบญัชีตามาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี ตามค าสั่งกรมสรรพากร  
ท่ี ท.ป. 123/2545 จะใชจ้  านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 167 คนในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการ
ติดต่อรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 

การติดต่อรับงาน จ านวน ร้อยละ* 

ส านกังานบญัชีจดัหาให้ 158 94.61 
เลือกและจดัหาเอง 167 100.00 
เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้แนะน าให ้ 112 67.07 

หมายเหตุ : *ร้อยละจากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 167 คน เน่ืองจากผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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  จากตารางท่ี 4.7 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามติดต่อรับการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีโดยส านกังานบญัชีจดัหาให้จ  านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 94.61 เลือกและจดัหาเอง
จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้แนะน าให้จ  านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.07 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามก่อน
การรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จากการวเิคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้ 
 

ข้อมูลลูกค้า จ านวน ร้อยละ* 

ฐานะการเงินของธุรกิจ 139 83.23 
ขอ้มูลจากงบการเงิน เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน 157 94.01 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีปีท่ีผา่นมา 167 100 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 140 83.83 
ขอ้มูลการเสียภาษียอ้นหลงั 129 77.25 

หมายเหตุ : *ร้อยละจากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 167 คน เน่ืองจากผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
  จากตารางท่ี 4.8 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามได้วิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้
ก่อนการรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีจากฐานะการเงินของธุรกิจจ านวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.23 ขอ้มูลจากงบการเงินเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.01 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีปีท่ีผ่านมาจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 83.83 และขอ้มูลการเสียภาษียอ้นหลัง
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 
 
 
 
 
 



 
 

24 

 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จ านวน ร้อยละ 
1 – 3 คน 123 73.65 
4 – 6 คน 44 26.35 

รวม 167 100 

 
  จากตารางท่ี 4.9 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีใน
การปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 1 – 3 คน 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 73.65 ผูช่้วยผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 4 – 6 คน จ านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.35 และผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีผูช่้วยผูส้อบบญัชีในจ านวนท่ีมากกวา่ 6 คน 
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 4.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงานสอบบญัชี และการแจง้รายช่ือลูกคา้ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลีย่ 

จ านวน และร้อยละ 
1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน        
       1.1 มีความเส่ียงในการรับงานจากลูกคา้ 32 

19.20 
87 

52.10 
34 

20.40 
10 

6.00 
4 

2.4 
3.80 มาก 

       1.2 การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 52 
31.10 

69 
41.30 

33 
19.80 

9 
5.40 

4 
2.40 

3.93 มาก 

       1.3 ลูกค้าไม่ตอบรับงานตามหนังสือตอบรับ
งาน 

39 
23.40 

55 
32.90 

30 
18.00 

33 
19.80 

10 
6.00 

3.48 ปานกลาง 

       1.4 การติดต่อรับงานจากลูกคา้ 7 
4.20 

78 
46.70 

37 
22.20 

41 
24.60 

4 
2.40 

3.26 ปานกลาง 

       1.5 จ  านวนรายในการรับงาน 4 
2.40 

11 
6.60 

95 
56.90 

53 
31.70 

4 
2.40 

2.75 ปานกลาง 

2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการแจง้รายช่ือลูกคา้        
       2.1 ขั้นตอนและวธีิการแจง้รายช่ือลูกคา้ - 46 

27.50 
11 
3.40 

95 
56.90 

15 
9.00 

2.53 ปานกลาง 

       2.2 ระยะเวลาของการแจง้รายช่ือลูกคา้ 7 
4.20 

49 
29.30 

31 
18.60 

60 
35.90 

20 
12.00 

2.80 ปานกลาง 

       2.3 การแจง้รายช่ือลูกคา้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ต่อไป 

4 
2.40 

37 
22.20 

27 
16.20 

90 
53.90 

9 
5.40 

2.62 ปานกลาง 

       2.4 การแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือลูกคา้ 4 
2.40 

43 
25.70 

34 
20.40 

68 
40.70 

18 
10.80 

2.70 ปานกลาง 

       2.5 แบบท่ีตอ้งใชใ้นการแจง้รายช่ือลูกคา้ 4 
2.40 

37 
22.20 

23 
113.80 

78 
46.70 

25 
15.00 

2.53 ปานกลาง 
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  จากตารางท่ี 4.10 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบั
การรับงาน และปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการแจง้รายช่ือลูกคา้ ดงัน้ี 
  1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน 
   1.1 มีความเส่ียงในการรับงานจากลูกค้า ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
52.10) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.80 
อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
   1.2 การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
41.30) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.93  
อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
   1.3 ลูกค้าไม่ตอบรับงานตามหนังสือตอบรับงาน ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 32.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
3.48 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.4 การติดต่อรับงานจากลูกค้า ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.70)  
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.26 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
   1.5 จ านวนรายในการรับงาน ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่  (ร้อยละ 56.90)  
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.75  
อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
  2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการแจง้รายช่ือลูกคา้ 
   2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจ้งรายช่ือลูกค้า ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
56.90)  มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัน้อย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.53 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2.2 ระยะเวลาของการแจง้รายช่ือลูกคา้ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.90) 
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัน้อย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.78 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
   2.3 การแจง้รายช่ือลูกคา้ในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่
(ร้อยละ 53.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
2.62 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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   2.4 การแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือลูกค้า ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
40.70) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัน้อย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.68  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2.5 แบบท่ีต้องใช้ในการแจง้รายช่ือลูกคา้ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
46.70) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัน้อย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.54   
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   สรุปปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงานผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคในระดบัมาก ในดา้นความเส่ียงในการรับงานจากลูกคา้ และการก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ ส่วนในดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ปัญหาและอุปสรรคจะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการแจ้งรายช่ือลูกค้าผูส้อบบัญชีอากร พบว่าปัญหาใน
ระดบัปานกลางในทุก ๆ ดา้นเก่ียวกบัการแจง้รายช่ือลูกคา้ 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง และแนวทางการสอบ
บญัชี 

 
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง และแนวทางการสอบบญัชี
ดงัน้ี 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. การจดัท าแผนการสอบบญัชีโดยรวมตาม 
หลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

7 
4.20 

95 
56.90 

40 
24.00 

18 
10.80 

7 
4.20 

3.46 ปานกลาง 

2. การประเมินความเส่ียงของธุรกิจท่ีตรวจสอบและ
รับรองบญัชีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

21 
12.60 

89 
53.30 

38 
22.80 

19 
11.40 

- 
 

3.67 มาก 

3. การจัดท าแนวทางการสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี 

7 
4.20 

69 
43.30 

69 
41.30 

15 
9.00 

7 
4.20 

3.32 ปานกลาง 
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  1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจดัท าแผนการสอบบัญชีโดยรวมตามหลักเกณฑ์ท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.90) มีปัญหาและอุปสรรค
ในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.46 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงของธุรกิจท่ีตรวจสอบและรับรอง
บญัชีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.30) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากบั 3.67 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
  3. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดท าแนวทางการสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญ ชี  ผู ้สอบบัญ ชีภาษีอากรส่วนใหญ่  (ร้อยละ 41.30)   
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากและระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรค
เท่ากบั 3.32 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. การจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองคป์ระกอบในงบแสดงฐานะการเงิน 
       1.1 รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

 
 
4 

2.40 

 
 
12 
7.20 

 
 

110 
65.90 

 
 
29 

17.40 

 
 
12 
7.20 

 
 

2.80 

 
 

ปานกลาง 

       1.2 เงินลงทุนชัว่คราว 4 
2.40 

12 
7.20 

112 
67.10 

24 
14.40 

15 
9.00 

2.81 ปานกลาง 

       1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36 
21.60 

65 
38.90 

40 
24.40 

19 
11.40 

7 
4.20 

3.62 มาก 

       1.4 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 75 
44.90 

12 
7.20 

39 
23.40 

34 
20.40 

7 
4.20 

3.68 มาก 

 
 



 
 

29 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี (ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. การจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองคป์ระกอบในงบแสดงฐานะการเงิน 

       
 

       1.5 สินคา้คงเหลือ 81 
48.50 

48 
28.70 

21 
12.60 

14 
8.40 

3 
1.80 

4.14 มาก 

       1.6 สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 4 
2.40 

14 
8.40 

111 
66.50 

35 
21.00 

3 
1.80 

2.89 ปานกลาง 

       1.7 เงินลงทุนระยะยาว 4 
2.40 

14 
8.40 

114 
68.30 

29 
17.40 

6 
3.60 

2.89 ปานกลาง 

       1.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36 
21.60 

70 
41.90 

34 
20.40 

24 
14.40 

3 
1.80 

3.67 มาก 

       1.9 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 
2.40 

14 
8.40 

96 
57.50 

50 
29.90 

3 
1.90 

2.80 ปานกลาง 

       1.10 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน 

4 
2.40 

11 
3.40 

111 
34.60 

34 
20.40 

7 
4.20 

2.83 ปานกลาง 

       1.11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 
2.40 

95 
56.90 

38 
22.80 

30 
18.00 

- 3.44 ปานกลาง 

       1.12 เงินกูย้มืระยะส้ัน 56 
33.50 

20 
12.00 

37 
22.20 

51 
30.50 

3 
1.80 

3.45 ปานกลาง 

       1.13 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 20 
12.00 

14 
8.40 

77 
46.10 

46 
27.50 

10 
6.00 

2.93 ปานกลาง 

       1.14 เงินกูย้มืระยะยาว 4 
2.40 

59 
35.30 

65 
38.90 

32 
19.20 

7 
4.20 

3.13 ปานกลาง 

       1.15 หน้ีสินอ่ืน 4 
2.40 

31 
18.60 

79 
47.30 

46 
27.50 

7 
4.20 

2.87 ปานกลาง 

       1.16 ส่วนของทุน 4 
2.40 

26 
15.60 

80 
47.90 

41 
24.60 

16 
9.60 

2.77 
 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี (ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
2. การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองคป์ระกอบในงบก าไรขาดทุนท่ีมี
สาระส าคญั 
       2.1 รายได ้

 
 
4 

2.40 

 
 
91 

54.50 

 
 
43 

25.70 

 
 
23 

13.80 

 
 
6 

3.60 

 
 

3.38 

 
 

ปานกลาง 

       2.2 ตน้ทุน 4 
2.40 

88 
52.70 

50 
15.60 

22 
13.20 

3 
1.80 

3.41 ปานกลาง 

       2.3 ค่าใชจ่้าย        4 
2.40 

12 
7.20 

100 
59.90 

45 
26.90 

6 
3.60 

2.78 ปานกลาง 

3. การจดัหาหลกัฐานประกอบการจัดท ากระดาษท า
การตรวจสอบและรับรองบญัชี 

15 
9.00 

61 
36.50 

74 
44.30 

14 
8.40 

3 
1.80 

3.43 ปานกลาง 

4. การทดสอบความถูกตอ้งของยอดคงเหลือตามงบ
แสดงฐานะการเงิน 

10 
6.00 

77 
46.10 

45 
26.90 

27 
16.20 

8 
4.80 

3.32 ปานกลาง 

5. การทดสอบความถูกตอ้งของยอดคงเหลือตามงบ
ก าไรขาดทุน 

10 
6.00 

74 
44.30 

48 
28.70 

23 
13.80 

12 
7.20 

3.30 ปานกลาง 

6. การจัดท ากระดาษปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชี 
เป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร 

41 
24.60 

51 
30.50 

41 
24.60 

25 
15.00 

9 
5.40 

3.54 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.12 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี ดงัน้ี 
  1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับ
องคป์ระกอบในงบแสดงฐานะการเงิน 
   1.1 กระดาษท าการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 65.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรค
เท่ากบั 2.80 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
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   1.2 กระดาษท าการเงินลงทุนชัว่คราว ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.10) 
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.80  
อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.3 กระดาษท าการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 38.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
3.62 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
   1.4 กระดาษท าการเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
44.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
3.68 อยูใ่นระดบัมาก 
   1.5 กระดาษท าการสินค้าคงเหลือ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.50)  
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 4.14 อยูใ่น
ระดบัมาก 
   1.6 กระดาษท าการสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
66.50) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
2.89 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.7 กระดาษท าการเงินลงทุนระยะยาว ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.30) 
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.89  
อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.8 กระดาษท าการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
41.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.67 
อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
   1.9 กระดาษท าการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
57.50) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
2.80 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.10 กระดาษท าการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.50) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของ
ระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.83 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.11 กระดาษท าการเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 56.90) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
3.44 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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   1.12 กระดาษท าการเงินกูย้ืมระยะสั้น ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.50)  
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.45 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
   1.13 กระดาษท าการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
46.10) มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 
2.93 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.14 กระดาษท าการเงินกูย้ืมระยะยาว ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.90) 
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.13  
อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.15 กระดาษท าการหน้ีสินอ่ืน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.30) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.87 อยูใ่นระดบั
ปานกลางเช่นเดียวกนั 
   1.16 กระดาษท าการส่วนของทุน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วน (ร้อยละ 47.90) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.77 อยูใ่นระดบั
ปานกลางเช่นเดียวกนั 
  2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับ
องคป์ระกอบในงบก าไรขาดทุนท่ีมีสาระส าคญั 
   2.1 กระดาษท าการรายได้ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.50) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.38 อยู่ในระดบัปาน
กลาง 
   2.2 กระดาษท าการตน้ทุน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.70) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.41 อยู่ในระดบัปาน
กลาง 
   2.3 กระดาษท าการค่าใชจ่้าย ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.90) มีปัญหา
และอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.78 อยูใ่นระดบั
ปานกลางเช่นเดียวกนั 
  3. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจดัหาหลักฐานประกอบการจดัท ากระดาษท าการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.30) มีปัญหาอุปสรรคใน
ระดับปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดับปัญหาและอุปสรรคเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกนั 
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  4. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบความถูกตอ้งของการทดสอบความถูกตอ้งของ
ยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.10) มีปัญหา
อุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.32 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  5. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตามงบก าไร
ขาดทุน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.30) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ีย
ของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.28 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  6. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการปรับปรุงก าไรสุทธิทางบญัชีเป็น
ก าไรสุทธิทางภาษีอากร ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 30.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.54 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
   สรุปปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก ในการจดัท าการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้น สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการจดัท ากระดาษท าการปรับปรุงก าไรสุทธิ
ทางบญัชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร ส่วนในด้านอ่ืนพบว่าปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกับการสอบทานการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 7 

4.20 
61 

36.50 
60 

35.90 
35 

21.10 
4 

2.40 
3.19 ปานกลาง 

2. การสอบทานรายการในงบก าไรขาดทุน 7 
4.20 

57 
34.10 

64 
38.30 

35 
21.00 

4 
2.40 

3.17 ปานกลาง 

3. การสอบทานรายการในการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7 
4.20 

86 
51.50 

35 
21.00 

32 
19.20 

7 
4.20 

3.32 ปานกลาง 
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  จากตารางท่ี 4.13 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
  1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากบั 3.19 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานรายการในงบก าไรขาดทุน ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.30) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหา
และอุปสรรคเท่ากบั 3.17 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
  3. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการสอบทานรายการในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก 
แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.32 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  สรุปปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลางในทุกดา้น 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกบัการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี  
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1.การจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ี
มีรูปแบบเป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

4 
2.40 

52 
31.10 

58 
34.70 

46 
27.50 

7 
4.20 

3.00 ปานกลาง 

2.การรายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีไวใ้นรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

35 
21.00 

48 
28.70 

30 
18.00 

47 
28.10 

7 
4.20 

3.34 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 4.14 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ดงัน้ี 
  1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีมี
รูปแบบเป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.70)  
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มีปัญหาอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.00 อยูใ่น
ระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
  2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรายงานขอ้มูลจากการตรวจสอบและรับรองบญัชีไวใ้น
รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.70) มีปัญหา
อุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.34 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
    สรุปปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี พบวา่
มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน
หรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบรายการตามแบบ
แจ้งข้อความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือ
ผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50  

38 
22.80 

63 
37.70 

30 
18.00 

30 
18.00 

6 
3.60 

3.58 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.15 พบวา่จ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือ
ผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.70)   
มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.58 อยูใ่นระดบั
มากเช่นเดียวกนั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาและอุปสรรคทัว่ไป
ในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี  
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. พนกังานบญัชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอใน
ดา้นบญัชีและการด าเนินงานของกิจการ 

37 
22.20 

70 
41.90 

39 
23.40 

21 
12.60 

- 3.74 มาก 

2. พนกังานบญัชีของกิจการไม่ใหค้วามร่วมมือใน
การปฏิบติังานตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชี 

43 
25.70 

57 
34.10 

27 
16.20 

32 
19.20 

8 
4.80 

3.57 มาก 

3. ผูบ้ริหารกิจการขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอ
ในการบริหารของกิจการ 

43 
25.70 

77 
46.10 

36 
21.60 

11 
6.60 

- 3.91 มาก 

4. กิจการตอ้งการงบการเงินในเวลารวดเร็วหลงัจาก
ปิดบญัชีประจ าปี 

77 
46.10 

36 
21.60 

30 
18.00 

24 
14.40 

- 3.94 มาก 

5. กิจการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีล่าชา้ 

89 
53.30 

52 
31.10 

23 
13.80 

3 
1.80 

- 4.34 มาก 

  
  จากตารางท่ี 4.16 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคทัว่ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ดงัน้ี 
  1. พนักงานบัญชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอในด้านบัญชีและการด าเนินงานของ
กิจการ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย
ของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.74 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
  2. พนักงานบัญชีของกิจการไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบบัญชี ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรส่วน (ร้อยละ 34.10) มีปัญหาอุปสรรคในระดับมาก  
โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.57 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
  3. ผูบ้ริหารกิจการขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในการบริหารกิจการ ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.10) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากบั 3.91 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
  4. กิจการต้องการงบการเงินในเวลารวดเร็วหลงัจากปิดบญัชีประจ าปี ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.10) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากบั 3.99 อยูใ่นระดบัมาก 
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  5. กิจการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรับรองบญัชีล่าช้า ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.30) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของระดับปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากบั 4.34 อยูใ่นระดบัมาก 
  สรุปปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี  
พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากทุกดา้น 
 
 4.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตาม
ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 
  
ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ด้านความเป็นอิสระ 
ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 
  จากตารางท่ี 4.17 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความเป็นอิสระ ความ
เท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต ดงัน้ี 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. ถูกจ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังานการตรวจสอบ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
และรับรองบญัชี 

44 
26.30 

48 
28.70 

39 
23.40 

26 
15.56 

10 
6.00 

3.54 มาก 

2.ขาดความ เป็ น อิส ระในการป ฏิบั ติ งานการ
ตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 

64 
38.30 

45 
26.90 

20 
12.00 

28 
16.80 

10 
6.00 

3.75 มาก 

3. การปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงท่ีเป็น
สาระส าคญัของงบการเงินที่ตนลงลายมือรับรอง 

10 
6.00 

29 
17.40 

81 
48.50 

37 
22.20 

10 
6.00 

2.95 ปานกลาง 

4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบญัชี ซ่ึง
เป็นสาเหตุท าให้กิจการไม่ตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษี
นอ้ยลง 

7 
4.20 

23 
13.80 

67 
40.10 

54 
32.30 

16 
9.60 

2.71 ปานกลาง 
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  1. ถูกจ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังานการตรวจสอบซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.70) มีปัญหาอุปสรรคใน
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.54 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
  2. ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังานการตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.30) มีปัญหาอุปสรรค
ในระดบัมากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.75 อยูใ่นระดบัมาก 
  3. การปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัของงบการเงินท่ีตนลง
ลายมือช่ือรับรอง ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดับ 
ปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.95 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
  4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบญัชี ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้กิจการไม่ตอ้งเสียภาษี
หรือเสียภาษีน้อยลง ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.10) มีปัญหาอุปสรรคในระดับ 
ปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.71 อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
  สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้น
ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก 
ในการถูกจ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังานการตรวจสอบ และขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน
การตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ด้านความ รู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. การจดัท างบการเงินโดยยดึหลกัเกณฑข์อง
กรมสรรพากรมากกวา่ใชห้ลกัการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป 

33 
19.80 

88 
52.70 

30 
18.00 

13 
7.80 

3 
1.80 

3.81 มาก 

2. ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในดา้นบญัชีและ
การด าเนินงานของกิจการ 

33 
19.80 

89 
53.30 

27 
16.20 

13 
7.80 

5 
3.00 

3.79 มาก 

3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีตนรับ
ตรวจสอบทุกรายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4 
2.40 

60 
35.90 

70 
41.90 

26 
15.60 

7 
4.20 

3.17 ปานกลาง 

4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการ
ตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

7 
4.20 

61 
36.50 

45 
26.90 

44 
26.30 

10 
6.00 

3.07 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 4.18 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานดงัน้ี 
  1. การจดัท างบการเงินโดยยึดหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกว่าใช้หลกัการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไป ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.70) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.81 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
  2. ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในดา้นบญัชีและการด าเนินงานของกิจการ ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.30) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหา
และอุปสรรคเท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
  3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีตน
รับตรวจสอบทุกรายไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.90)  
มีปัญหาอุปสรรคในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.17 อยูใ่น
ระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
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  4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของระดบั
ปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.07 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้น
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากในการจดัท างบ
การเงินโดยยึดหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกวา่ใช้หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และขาด
ความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในดา้นบญัชีและการด าเนินงานของกิจการ ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่มีปัญหา
และอุปสรรคในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผู ้สอบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผู ้
เสียภาษี 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. ไม่สามารถน าขอ้มลูของกิจการท่ีตนตรวจสอบ
และรับรองบญัชีแลว้พบวา่ท าผดิกฎหมายไปแจง้ต่อ
ทางราชการ 

47 
28.10 

43 
25.70 

42 
25.10 

32 
19.20 

3 
1.80 

3.59 มาก 

2. การน าขอ้มลูส าคญัของกิจการท่ีตนปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ไปเปิดเผยแก่บุคคล 
ภายนอกโดยผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

4 
2.40 

9 
5.40 

27 
16.20 

69 
41.30 

58 
34.70 

1.99 นอ้ย 

 
  จากตารางท่ี 4.19 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สีย
ภาษีดงัน้ี 
  1. ไม่สามารถน าขอ้มูลของกิจการท่ีตนตรวจสอบและรับรองบญัชีแลว้พบวา่ผิดกฎหมาย
ไปแจง้ต่อทางราชการ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.10) มีปัญหาอุปสรรคในระดบั
มากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 3.59 อยูใ่นระดบัมาก 
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  2. การน าข้อมูลส าคัญท่ีตนปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีไปเปิดเผย  
แก่บุคคลภายนอกโดยผูช่้วยผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.30) มีปัญหา
อุปสรรคในระดบัน้อย โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากับ 1.99 อยู่ในระดับน้อย
เช่นเดียวกนั 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผู ้
ร่วมวชิาชีพ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. การแยง่งานจากเพ่ือนร่วมวชิาชีพ 7 

4.20 
15 
9.00 

59 
35.30 

74 
44.30 

12 
7.20 

2.59 ปานกลาง 

2.การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบท่ีต ่ากว่า
ผูส้อบบญัชีคนเดิมของกิจการ เพ่ือไดม้าซ่ึงงานการ
ตรวจสอบบญัชี 

13 
7.80 

9 
5.40 

49 
29.30 

69 
41.30 

27 
16.20 

2.47 นอ้ย 

3. ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกว่า
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั จากการมอบหมายจาก
ผูส้อบบญัชีอ่ืน เพ่ือเป็นการพยายามหาลู่ทางท าให้
กิจการจา้งเพ่ิมเติม 

10 
6.00 

6 
3.60 

26 
15.60 

91 
54.50 

34 
20.40 

2.20 นอ้ย 

 
  จากตารางท่ี 4.20 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
วชิาชีพดงัน้ี 
  1. การแย่งงานจากเพื่อร่วมวิชาชีพ ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.30)  
มีปัญหาอุปสรรคในระดบัน้อย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.59 อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
  2. การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบท่ีต ่ากว่าผูส้อบบญัชีคนเดิมของกิจการ เพื่อไดม้า
ซ่ึงงานการตรวจสอบบัญชี ผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.50) มีปัญหาอุปสรรค 
ในระดบันอ้ย โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.47 อยูใ่นระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั 
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  3. ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั จากการ
มอบหมายผูส้อบบญัชีคนอ่ืน เพื่อเป็นการพยายามหาลู่ทางท าใหกิ้จการจา้งเพิ่มเติม ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.50) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัน้อย โดยค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากบั 2.20 อยูใ่นระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั 
  สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง คือการแย่งงาน
จากเพื่อนร่วมวชิาชีพ ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

แปลผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

รวม 
 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. หาลูกค้าโดยโฆษณาเยี่ยงธุรกิจทั่วไป ซ่ึงท าให้
ภาพพจน์วชิาชีพเส่ือมเสียไป 

- 46 
27.50 

11 
3.40 

95 
56.90 

15 
9.00 

2.53 ปานกลาง 

2. แนะน าลูกค้าว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่า
ความเป็นจริง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้ 

7 
4.20 

49 
29.30 

31 
18.60 

60 
35.90 

20 
12.00 

2.80 ปานกลาง 

3.ไม่จูงใจผูอ่ื้น โดยการใหท้รัพยสิ์น หรือผล 
ประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้
บุคคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานการตรวจสอบบญัชี
มาให้ 

4 
2.40 

37 
22.20 

27 
16.20 

90 
53.90 

9 
5.40 

2.62 ปานกลาง 

4. ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ 
จากผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่านอ่ืน ท่ีไดรั้บงานเพราะ
จากการแนะน าของตนเอง 

4 
2.40 

43 
25.70 

34 
20.40 

68 
40.70 

18 
10.80 

2.70 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 4.21 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป ดงัน้ี  
  1. หาลูกคา้โดยโฆษณาเยีย่งธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงท าใหภ้าพพจน์วชิาชีพเส่ือมเสียไป ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดบันอ้ย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและ
อุปสรรคเท่ากบั 2.53 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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  2. แนะน าลูกคา้ว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ได้มาซ่ึงลูกค้า 
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัน้อย แต่ค่าเฉล่ียของ
ระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.78 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3. ไม่จูงใจผูอ่ื้นโดยการให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้
บุคคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานการตรวจสอบบญัชีมาให้ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
53.90) มีปัญหาอุปสรรคในระดบัน้อย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.62 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
  4. ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ จากผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่านอ่ืน ท่ี
ไดรั้บงานเพราะจากการแนะน าของตนเอง ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.70) มีปัญหา
อุปสรรคในระดบันอ้ย แต่ค่าเฉล่ียของระดบัปัญหาและอุปสรรคเท่ากบั 2.68 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้น
จรรยาบรรณทัว่ไป พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคทุกดา้นในระดบัปานกลาง  
  ในส่วนของค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) ตามแบบสอบถามตอนท่ี 2 
เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต  
แห่งประมวลรัษฎากร และตอนท่ี 3 เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบัญชีภาษีอากรตาม
จรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ตามค าสั่ งกรมสรรพากร ท่ี  ท.ป. 123/2545 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไม่ได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในแบบสอบถามท่ีได้ตอบกลบัมายงัผูศึ้กษาจึงไม่มี
ข้อมูลในส่วนของประเด็นปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมจากท่ีได้ระบุไว้ใน
แบบสอบถาม 
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 4.1.4 การวเิคราะห์แจกแจงแบบตารางแบบไขว ้(Crosstabs)  
 
   1.) ปัญหาและอุปสรรคของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบบญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการรับงานสอบบญัชี และการแจง้รายช่ือลูกค้า 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน      

     1.1 มีความเส่ียงในการรับงานจากลูกคา้ 4.59 
(มากท่ีสุด) 

3.96 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

2.36 
(นอ้ย) 

3.80 
(มาก) 

     1.2 การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 4.79 
(มากท่ีสุด) 

3.97 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

2.31 
(นอ้ย) 

3.93 
(มาก) 

     1.3 ลูกคา้ไม่ตอบรับงานตามหนงัสือตอบรับ
งาน 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

3.97 
(มาก) 

2.91 
(ปานกลาง) 

1.39 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.47 
(ปานกลาง) 

     1.4 การติดต่อรับงานจากลูกคา้ 3.95 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

2.75 
(ปานกลาง) 

1.82 
(นอ้ย) 

3.26 
(ปานกลาง) 

     1.5 จ านวนรายในการรับงาน 3.21 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

2.47 
(นอ้ย) 

1.86 
(นอ้ย) 

2.75 
(ปานกลาง) 

2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการแจง้รายช่ือ
ลูกคา้ 

     

    2.1 ขั้นตอนและวธีิการแจง้รายช่ือลูกคา้ 3.71 
(มาก) 

2.22 
(นอ้ย) 

2.00 
(นอ้ย) 

1.32 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.48 
(นอ้ย) 

     2.2 ระยะเวลาของการแจง้รายช่ือลูกคา้ 3.91 
(มาก) 

3.16 
(ปานกลาง) 

2.09 
(นอ้ย) 

1.14 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.78 
(ปานกลาง) 

     2.3 การแจ้งรายช่ือลูกค้าในรอบระยะเวลา
บญัชีต่อไป 

3.66 
(มาก) 

2.63 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

1.49 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.62 
(ปานกลาง) 

     2.4 การแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือลูกคา้ 3.79 
(มาก) 

2.97 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

1.23 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.68 
(ปานกลาง) 

     2.5 แบบท่ีตอ้งใชใ้นการแจง้รายช่ือลูกคา้ 3.64 
(มาก) 

2.47 
(นอ้ย) 

1.98 
(นอ้ย) 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.49 
(นอ้ย) 
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 จากตารางท่ี 4.22 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการรับงานสอบบญัชี และการแจง้รายช่ือลูกคา้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน 
 1.1 ความเส่ียงในการรับงานจากลูกคา้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.59) รองลงมาคือผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีประสบการณ์ตรวจสอบ
บญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.96) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.67) และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 2.36) ตามล าดบั 
 1.2 การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอาการท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.79) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.97) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.70) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 2.31) ตามล าดบั 
 1.3 ลูกคา้ไม่ตอบรับงานตามหนงัสือตอบรับ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.47 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.52) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.97) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.91) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.39) ตามล าดบั 
 1.4 การติดต่อรับงานจากลูกคา้ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.26 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.95) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.94) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.75) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.82) ตามล าดบั 
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 1.5 จ านวนรายในการรับงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.75  
ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 
ปี (ค่าเฉล่ีย 3.21) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.03) ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.47) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
1.86) ตามล าดบั 
 
 2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการแจง้รายช่ือลูกคา้ 
 2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจง้รายช่ือลูกคา้ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อย โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.48 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.71) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
2.22) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.32) ตามล าดบั 
 2.2 ระยะเวลาของการแจง้รายช่ือลูกคา้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.78 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.16) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.09) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.14) ตามล าดบั 
 2.3 การแจง้รายช่ือลูกคา้ในรอบระยะเวลาบญัชีต่อไป จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.62 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  
มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.66) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.63) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.00) และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.49) ตามล าดบั 
 2.4 การแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือลูกคา้ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.68 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
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2.97) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.23) ตามล าดบั 
 2.5 แบบท่ีตอ้งใช้ในการแจง้รายช่ือลูกคา้ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อย โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.49 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
2.47) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 1.98) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.00) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความ
เส่ียง และแนวทางการสอบบญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.การจดัท าแผนการสอบบญัชีโดยรวมตามหลกัเกณฑ์
ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

3.96 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

1.27 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.37 
(ปานกลาง) 

2.  การประเมินความเส่ียงของธุรกิจท่ีตรวจสอบและ
รับรองบญัชีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

4.23 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.47 
(ปานกลาง) 

2.23 
(นอ้ย) 

3.67 
(มาก) 

3.  การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี 

3.95 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

1.82 
(นอ้ย) 

3.32 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง และแนวทางการสอบบญัชี 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. การจดัท าแผนการสอบบญัชีโดยรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.37 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือ
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ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.03) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.32) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.27) ตามล าดบั 
 2. การประเมินความเส่ียงของธุรกิจท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากก าหนด จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.67 ซ่ึงพบว่าผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ี มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
4.03) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.47) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 2.23) ตามล าดบั 
 3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีตามมาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษี
อากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.84) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 
6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.82) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองคป์ระกอบในงบแสดงฐานะการเงิน 
     1.1 รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

 
 

3.23 
(ปานกลาง) 

 
 

3.06 
(ปานกลาง) 

 
 

2.74 
(ปานกลาง) 

 
 

1.50 
(นอ้ยท่ีสุด) 

 
 

2.80 
(ปานกลาง) 

     1.2 เงินลงทุนชัว่คราว 3.21 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.79 
(ปานกลาง) 

1.36 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.80 
(ปานกลาง) 

     1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

1.42 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.62 
(มาก) 

     1.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 4.73 
(มากท่ีสุด) 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

2.82 
(ปานกลาง) 

1.43 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.68 
(มาก) 

     1.5 สินคา้คงเหลือ 4.79 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

3.79 
(มาก) 

2.22 
(นอ้ย) 

4.14 
(มาก) 

     1.6 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3.30 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

1.86 
(นอ้ย) 

2.88 
(ปานกลาง) 

     1.7 เงินลงทุนระยะยาว 3.30 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.82 
(ปานกลาง) 

1.72 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.88 
(ปานกลาง) 

     1.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.54 
(มากท่ีสุด) 

3.97 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

1.86 
(นอ้ย) 

3.67 
(มาก) 

     1.9 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3.29 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.53 
(ปานกลาง) 

1.86 
(นอ้ย) 

2.80 
(ปานกลาง) 

     1.10 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

3.32 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

1.42 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.83 
(ปานกลาง) 

     1.11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4.03 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

3.43 
(ปานกลาง) 

     1.12 เงินกูย้มืระยะสั้น 4.71 
(มากท่ีสุด) 

3.97 
(มาก) 

2.53 
(ปานกลาง) 

1.47 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.45 
(ปานกลาง) 

 
 



 
 

50 

 

ตารางที่ 4.24 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
(ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

     1.13 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3.80 
(มาก) 

3.13 
(ปานกลาง) 

2.47 
(นอ้ย) 

1.49 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.93 
(ปานกลาง) 

     1.14 เงินกูย้มืระยะยาว 3.86 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

1.42 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.13 
(ปานกลาง) 

     1.15 หน้ีสินอ่ืน 3.55 
(มาก) 

3.09 
(ปานกลาง) 

2.53 
(ปานกลาง) 

1.46 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.87 
(ปานกลาง) 

     1.16 ส่วนของทุน 3.54 
(มาก) 

3.03 
(ปานกลาง) 

2.49 
(นอ้ย) 

1.36 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.77 
(ปานกลาง) 

2. การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองค์ประกอบในงบก าไรขาดทุนท่ีมี
สาระส าคญั 
     2.1 รายได ้

 
 
 

3.91 
(มาก) 

 
 
 

4.00 
(มาก) 

 
 
 

3.16 
(ปานกลาง) 

 
 
 

1.43 
(นอ้ยท่ีสุด) 

 
 
 

3.38 
(ปานกลาง) 

     2.2 ตน้ทุน 3.93 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.16 
(ปานกลาง) 

1.86 
(นอ้ย) 

3.41 
(ปานกลาง) 

     2.3 ค่าใชจ่้าย        3.27 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.54 
(ปานกลาง) 

1.46 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.78 
(ปานกลาง) 

3. การจัดหาหลักฐานประกอบการจัดท า
กระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

4.11 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.18 
(นอ้ย) 

3.42 
(ปานกลาง) 

4. การทดสอบความถูกตอ้งของยอดคงเหลือ
ตามงบแสดงฐานะการเงิน 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2.93 
(ปานกลาง) 

1.48 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.32 
(ปานกลาง) 

5. การทดสอบความถูกตอ้งของยอดคงเหลือ
ตามงบก าไรขาดทุน 

3.98 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2.88 
(ปานกลาง) 

1.50 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.28 
(ปานกลาง) 

6. การจัดท ากระดาษปรับปรุงก าไรสุทธิทาง
บญัชี เป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

3.97 
(มาก) 

3.05 
(ปานกลาง) 

1.49 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.35 
(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.24 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 1.1 กระดาษท าการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ีย 2.80 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  
มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.23) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี   
3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.06) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.74) และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.50) ตามล าดบั 
 1.2 กระดาษท าการเงินลงทุนชั่วคราว จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ีย 2.80 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.21) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.06) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.79) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.36) ตามล าดบั 
 1.3 กระดาษท าการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 62 ซ่ึงพบว่าผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ี มีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.56) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
4.00) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.32) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.42) ตามล าดบั 
 1.4 กระดาษท าการเงินให้กูย้ืมระยะสั้ น จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.73) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
4.72) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.82) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.43) ตามล าดบั 
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 1.5 กระดาษท าการสินคา้คงเหลือ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.14 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบ
บัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.79) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
ประสบการณ์ตรวจสอบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.79) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป 
(ค่าเฉล่ีย 2.22) ตามล าดบั 
 1.6 กระดาษท าการสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ีย 2.88 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.30) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.06) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.77) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.86) ตามล าดบั 
 1.7 กระดาษท าการเงินลงทุนระยะยาว จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ีย 2.88 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.30) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.06) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.82) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.72) ตามล าดบั 
 1.8 กระดาษท าการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.67 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.54) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.97) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.44) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.86) ตามล าดบั 
 1.9 กระดาษท าการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.80 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.29) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.06) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.53) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.86) ตามล าดบั 
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 1.10 กระดาษท าการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหา
และอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.83 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.23) รองลงมาคือประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.06) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.72) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.42) ตามล าดบั 
 1.11 กระดาษท าการเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ี อ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  
มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.89) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.21) และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 2.00) ตามล าดบั 
 1.12 กระดาษท าการเงินกู้ยืมระยะสั้ น จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.45 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.71) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.96) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.53) และประสบการณ์ตรวจสอบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.41) ตามล าดบั 
 1.13 กระดาษท าการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ีย 2.93 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.13) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.47) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.49) ตามล าดบั 
 1.14 กระดาษท าการเงินกู้ยืมระยะยาว จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.13 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.44) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.77) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.42) ตามล าดบั 
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 1.15 กระดาษท าการหน้ีสินอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.87 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.55) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.09) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.53) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป ค่าเฉล่ีย 1.46 ตามล าดบั 
 1.16 กระดาษท าการส่วนของทุน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.77 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.54) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.03) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.49) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.36) ตามล าดบั 
 2. การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับองคป์ระกอบในงบก าไรขาดทุนท่ี
มีสาระส าคญั 
 2.1 กระดาษท าการรายได ้จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.38 
ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 
ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.91) ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.16) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
1.43) ตามล าดบั 
 2.2 กระดาษท าการตน้ทุน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.41 
ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.93) ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.16) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
1.86) ตามล าดบั 
 2.3 กระดาษท าการค่าใชจ่้าย จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 
2.78 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบ
บัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.27) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
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ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.54) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป 
(ค่าเฉล่ีย 1.46) ตามล าดบั 
 3. การจดัหาหลักฐานประกอบการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.42 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.84) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 2.18) ตามล าดบั 
 4. การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือของงบแสดงฐานะการเงิน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี  3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
2.93) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.48) ตามล าดบั 
 5. การทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือของงบก าไรขาดทุน  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.28 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.98) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.88) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.50) ตามล าดบั 
 6. การจดัท ากระดาษท าการปรับปรุงก าไรสุทธิทางบญัชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.35 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.97) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.05) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.49) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

3.91 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

2.77 
(ปานกลาง) 

1.86 
(นอ้ย) 

3.19 
(ปานกลาง) 

2. การสอบทานรายการในงบก าไรขาดทุน 3.91 
(มาก) 

3.46 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

1.86 
(นอ้ย) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3. การสอบทานรายการในการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4.04 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2.95 
(ปานกลาง) 

1.42 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.32 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีท่ีตอบแบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกับการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบัญชี  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.19 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  
มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.59) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.77) และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.86) ตามล าดบั 
 2. การสอบทานในงบก าไรขาดทุน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.17 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.46) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.77) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.86) ตามล าดบั 
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 3. การสอบทานรายการในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.95) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.42) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.26 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.การจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีท่ีมีรูปแบบเป็นไปตามท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด 

3.85 
(มาก) 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.53 
(ปานกลาง) 

1.46 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.การรายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีไวใ้นรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

2.54 
(ปานกลาง) 

1.46 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.34 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกับการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. การจัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีมีรูปแบบเป็นไปตามท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.00 ซ่ึงพบว่า
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.21) ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.53) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
1.46) ตามล าดบั 
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 2. การรายงานขอ้มูลจากการตรวจสอบและรับรองบญัชีไวใ้นรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.34 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 
6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.54) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.46) ตามล าดบั 
  
ตารางที่ 4.27 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการทดสอบรายการตามแบบแจง้ข้อความของ
กรรมการหรือผู ้เป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ ัดการท่ีแนบพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของ
กรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ ัดการท่ี
แนบพร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50  

4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

3.14 
(ปานกลาง) 

1.44 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.58 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน
หรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.58 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.51) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
4.00) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.14) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.44) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.28 แสดงปัญหาและอุปสรรคทัว่ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนักงานบัญ ชีของกิจการมีความ รู้ไ ม่
เพียงพอในด้านบัญชีและการด าเนินงานของ
กิจการ 

2.64 
(ปานกลาง) 

3.83 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

2. พนกังานบญัชีของกิจการไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบ
บญัชี 

2.18 
(นอ้ย) 

3.62 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

3. ผู ้บ ริหารกิจการขาดความรู้/ มีความรู้ไม่
เพียงพอในการบริหารของกิจการ 

2.96 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

4.กิจการต้องการงบการเงินในเวลารวดเร็ว
หลงัจากปิดบญัชีประจ าปี 

2.62 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.93 
(มากท่ีสุด) 

4.23 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

5. กิจการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีล่าชา้ 

3.48 
(ปานกลาง) 

4.24 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.23 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคทัว่ไปในการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. พนักงานบญัชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอในด้านบญัชีและการด าเนินงานของ
กิจการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ 
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี ค่าเฉล่ีย (2.64) ตามล าดบั 
 2. พนักงานบญัชีของกิจการไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานการตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบบญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.54 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชี
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ภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.37) 
รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบ
บญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.62) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.18) ตามล าดบั 
 3. ผูบ้ริหารกิจการขาดความรู้/ มีความรู้ไม่พอในการบริหารของกิจการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.96) ตามล าดบั 
 4. กิจการต้องการงบการเงินในเวลารวดเร็วหลังจากปิดบัญชีประจ าปี จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.93) รองลงมาคือ ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.62) ตามล าดบั 
 5. กิจการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองบัญชีล่าช้า จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.27 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือ ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.23) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ถูกจ ากัดขอบเขตในการปฏิบัติ งานการ
ตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชี 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

3.97 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

1.39 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.47 
(ปานกลาง) 

2.ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชี 

4.73 
(มากท่ีสุด) 

4.31 
(มาก) 

3.30 
(ปานกลาง) 

1.35 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.75 
(มาก) 

3. การปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริง
ท่ีเป็นสาระส าคญัของงบการเงินท่ีตนลงลายมือ
รับรอง 

3.73 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.68 
(ปานกลาง) 

1.39 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.95 
(ปานกลาง) 

4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบญัชี 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้กิจการไม่ตอ้งเสียภาษีหรือ
เสียภาษีนอ้ยลง 

3.52 
(มาก) 

2.97 
(ปานกลาง) 

2.28 
(นอ้ย) 

1.36 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.71 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความเป็นอิสระ ความ
เท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. การถูกจ ากัดขอบเขตในการปฏิบัติงานการตรวจสอบซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.47 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.61) รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.97) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.39) ตามล าดบั 
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 2. ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังานการตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75  
ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
0-2 ปี  (ค่ าเฉ ล่ีย 4.73) รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี  3-5 ปี  (ค่ าเฉ ล่ีย 4.31) 
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.30) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป 
(ค่าเฉล่ีย 1.35) ตามล าดบั 
 3. การปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัของงบการเงินท่ีตนลง
ลายมือรับรอง จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.95 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.00) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.68) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.39) ตามล าดบั 
 4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบญัชี ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้กิจการ ไม่ตอ้งเสีย
ภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลง จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.71 ซ่ึงพบว่า
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.97) ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.28) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
1.36) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

63 

 

ตารางที่ 4.30 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การจดัท างบการเงินโดยยดึหลกัเกณฑข์อง
กรมสรรพากรมากกวา่ใชห้ลกัการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไป 

4.84 
(มากท่ีสุด) 

3.94 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

2.22 
(นอ้ย) 

3.81 
(มาก) 

2. ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในดา้นบญัชี
และการด าเนินงานของกิจการ 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

3.94 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

2.22 
(นอ้ย) 

3.79 
(มาก) 

3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีตนรับ
ตรวจสอบทุกรายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.89 
(มาก) 

3.40 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

1.32 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.17 
(ปานกลาง) 

4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและ
วธีิการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

3.91 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

2.52 
(ปานกลาง) 

1.35 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.07 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่าจ านวนผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดงัน้ี 
 1. การจดัท างบการเงินโดยยึดหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกว่าใช้หลกัการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไป จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.81 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบ 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.84) 
รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.94) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.68) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 2.22) ตามล าดบั 
 2. ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในด้านบญัชีการด าเนินงานของกิจการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
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อุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.79 ซ่ึงพบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.52) รองลงมาคือ ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.94) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 2.22) ตามล าดบั 
 3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ี
ตนรับตรวจสอบทุกรายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.17 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี  0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.89) รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.40) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.88) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.32) ตามล าดบั 
 4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวม 
มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.07 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือ 
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.56) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
2.52) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.35) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ด้านด้านจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ไม่สามารถน าขอ้มูลของกิจการท่ีตน
ตรวจสอบและรับรองบญัชีแลว้พบวา่ท าผิด
กฎหมายไปแจง้ตอ่ทางราชการ 

4.71 
(มากท่ีสุด) 

3.97 
(มาก) 

2.95 
(ปานกลาง) 

1.83 
(นอ้ย) 

3.59 
(มาก) 

2. การน าขอ้มูลส าคญัของกิจการท่ีตนปฏิบติั 
การตรวจสอบและรับรองบญัชี ไปเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกโดยผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

2.93 
(ปานกลาง) 

2.13 
(นอ้ย) 

1.39 
(นอ้ยท่ีสุด) 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

1.93 
(นอ้ย) 

   
  จากตารางท่ี 4.31 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สีย
ภาษี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. ไม่สามารถน าขอ้มูลของกิจการท่ีตนตรวจสอบและรับรองบญัชีแลว้พบวา่ผิดกฎหมาย
ไปแจง้ต่อทางราชการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.59 ซ่ึงพบว่าผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 
4.71) รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.97) ประสบการณ์ตรวจสอบ
บัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.95) และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.86) 
ตามล าดบั 
 2. การน าขอ้มูลของกิจการท่ีตนปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ไปเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกโดยผูช่้วยผูส้อบบญัชี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 1.99  
ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
0-2 ปี  (ค่ าเฉ ล่ีย 2.93) รองลงมาคือ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญ ชี  3-5 ปี  (ค่ าเฉ ล่ีย 2.13) 
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ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 1.39) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป 
(ค่าเฉล่ีย 1.00) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การแยง่งานจากเพ่ือนร่วมวชิาชีพ 3.54 
(มาก) 

2.93 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

1.45 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.59 
(ปานกลาง) 

2.การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบท่ีต ่ า
กวา่ผูส้อบบญัชีคนเดิมของกิจการ เพ่ือไดม้าซ่ึง
งานการตรวจสอบบญัชี 

3.55 
(มาก) 

2.56 
(ปานกลาง) 

1.93 
(นอ้ย) 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.47 
(นอ้ย) 

3.ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
เกินกว่าท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ จากการ
มอบหมายจากผู ้สอบบัญชีอ่ืน เพื่อเป็นการ
พยายามหาลู่ทางท าใหกิ้จการจา้งเพ่ิมเติม 

3.13 
(ปานกลาง) 

2.06 
(นอ้ย) 

1.84 
(นอ้ย) 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.20 
(นอ้ย) 

 
  จากตารางท่ี 4.32 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
วิชาชีพ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
ดงัน้ี 
 1. การแย่งงานจากเพื่อนรวมวิชาชีพ จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.59 ซ่ึงพบว่าผู ้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.54) รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
2.93) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.00)  และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.45) ตามล าดบั 
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 2. การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบท่ีต ่ากวา่ผูส้อบบญัชีคนเดิมของกิจการ เพื่อไดม้า
ซ่ึงงานการตรวจสอบบญัชี จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.47 ซ่ึงพบว่า
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.55) รองลงมาคือ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.56) ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 1.93) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
1.00) ตามล าดบั 
 3. การปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกว่าท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  
จากการมอบหมายจากผูส้อบบญัชีอ่ืน เพื่อเป็นการพยายามหาลู่ทางท าให้กิจการจา้งเพิ่มเติม จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหา
และอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.20 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคมากท่ี สุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญ ชี  0-2 ปี   (ค่ าเฉ ล่ีย 3.13) รองลงมาคือ 
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.06) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
1.84)  และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.00) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
  

ปัญหาและอุปสรรค 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

0-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. หาลูกคา้โดยโฆษณาเยีย่งธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงท า
ใหภ้าพพจน์วชิาชีพเส่ือมเสียไป 

3.71 
(มาก) 

2.22 
(นอ้ย) 

2.00 
(นอ้ย) 

1.32 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.48 
(นอ้ย) 

2. แนะน าลูกคา้วา่จะช่วยเหลือใหเ้สียภาษีนอ้ย
กวา่ความเป็นจริง เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้ 

3.91 
(มาก) 

3.16 
(ปานกลาง) 

2.09 
(นอ้ย) 

1.14 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.78 
(ปานกลาง) 

3.ไม่จูงใจผูอ่ื้น โดยการใหท้รัพยสิ์น หรือ
ผลประโยชนใ์นลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการจูง
ใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานการ
ตรวจสอบบญัชีมาให ้

3.66 
(มาก) 

2.63 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

1.49 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.62 
(ปานกลาง) 

4. ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะ
ต่าง ๆ จากผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่านอ่ืน ท่ี
ไดรั้บงานเพราะจากการแนะน าของตนเอง 

3.78 
(มาก) 

2.97 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

1.23 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.68 
(ปานกลาง) 

 
  จากตารางท่ี 4.33 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีภ าษีอากร ด้านจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณทัว่ไป จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. หาลูกคา้โดยโฆษณาเยี่ยงธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงท าให้ภาพพจน์วิชาชีพเส่ือมเสียไป จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหา
และอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.48 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและ
อุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.71) รองลงมาคือ ประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.22) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.00) และ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.32) ตามล าดบั 
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 2. แนะน าลูกคา้ว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงลูกคา้ 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.78 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี  (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือ
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.16) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
2.09) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.14) ตามล าดบั 
 3. ไม่จูงใจผูอ่ื้น โดยการให้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูง
ใจให้บุคคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานการตรวจสอบบญัชีมาให้  จ  าแนกตามประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.62 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  
มีประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.66) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี  
3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.63) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.00) และประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 10 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.49) ตามล าดบั 
 4. ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ จากผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่านอ่ืน  
ท่ีไดรั้บงานเพราะจากการแนะน าของตนเอง จ าแนกตามประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.68 ซ่ึงพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด มีประสบการณ์
ตรวจสอบบญัชี 0-2 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 3-5 ปี (ค่าเฉล่ีย 
2.97) ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 6-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 2.00) และประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี 10 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 1.23) ตามล าดบั 
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 2) ปัญหาและอุปสรรคของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชีภาษีอากร 
จ าแนกตามจ านวนงบการท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงานสอบบญัชี และการแจง้รายช่ือลูกค้า 
จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี* 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน    

     1.1 มีความเส่ียงในการรับงานจากลูกคา้ 2.50 
(นอ้ย) 

4.06 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

     1.2 การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 2.46 
(นอ้ย) 

4.23 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

     1.3 ลูกคา้ไม่ตอบรับงานตามหนังสือตอบรับ
งาน 

1.68 
(นอ้ย) 

3.84 
(มาก) 

3.49 
(ปานกลาง) 

     1.4 การติดต่อรับงานจากลูกคา้ 1.86 
(นอ้ย) 

3.54 
(มาก) 

3.26 
(ปานกลาง) 

     1.5 จ านวนรายในการรับงาน 1.89 
(นอ้ย) 

2.92 
(ปานกลาง) 

2.75 
(ปานกลาง) 

2.ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการแจ้งรายช่ือ
ลูกคา้ 

   

    2.1 ขั้นตอนและวธีิการแจง้รายช่ือลูกคา้ 1.46 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.74 
(ปานกลาง) 

2.53 
(นอ้ย) 

     2.2 ระยะเวลาของการแจง้รายช่ือลูกคา้ 1.32 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.07 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 

     2.3 การแจ้งรายช่ือลูกค้าในรอบระยะเวลา
บญัชีต่อไป 

1.68 
(นอ้ย) 

2.81 
(ปานกลาง) 

2.62 
(ปานกลาง) 

     2.4 การแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือลูกคา้ 1.39 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.94 
(ปานกลาง) 

2.68 
(ปานกลาง) 

     2.5 แบบท่ีตอ้งใชใ้นการแจง้รายช่ือลูกคา้  1.18 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.77 
(ปานกลาง) 

2.51 
(ปานกลาง) 

 หมายเหตุ : *ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชจ้  านวนผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 167 คน
จาก 171 คนท่ีตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากมี 4 คนท่ีไม่เคยปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
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 จากตารางท่ี 4.34 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการรับงานสอบบญัชี และการแจง้รายช่ือลูกคา้ จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรดงัน้ี 
 1. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรับงาน 
 1.1 ความเส่ียงในการรับงานจากลูกคา้ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก  
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.80 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.50)  
 1.2 การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบ
และรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.93 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.46) 
 1.3 ลูกค้าไม่ตอบรับงานตามหนังสือตอบรับงาน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.48 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.84) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.68)  
 1.4 การติดต่อรับรองจากลูกคา้ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.26 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.86)  
 1.5 จ  านวนรายในการรับงาน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี
ต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.75 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 2.92) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.89)  
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 2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการแจง้รายช่ือลูกคา้ 
 2.1 ขั้นตอนและวิธีการแจง้รายช่ือลูกคา้ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย  
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.53 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 2.74) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.46)  
 2.2 ระยะเวลาการแจ้งรายช่ือลูกค้า จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.78 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.07) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.32)  
 2.3 การแจง้รายช่ือลูกคา้ในรอบระยะเวลาบญัชีต่อไป จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.62 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.81) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.68)  
 2.4 การแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือลูกคา้ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.68 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 2.94) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.39)  
 2.5 แบบท่ีตอ้งใชใ้นการแจง้รายช่ือลูกคา้ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.51 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 2.77) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.18)  
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ตารางที่ 4.35 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความ
เส่ียง และแนวทางการสอบบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.การจัดท าแผนการสอบบัญชีโดยรวมตาม
หลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

1.96 
(นอ้ย) 

3.76 
(มาก) 

3.46 
(ปานกลาง) 

2. การประเมินความเส่ียงของธุรกิจท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรตาม
หลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 2.39 
(นอ้ย) 

3.93 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีตามมาตรฐาน
การปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี 

2.07 
(นอ้ย) 

3.58 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

  
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง และแนวทางการสอบบญัชี 
จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ดงัน้ี 

1. การจดัท าแผนการสอบบญัชีโดยรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.46 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.76) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.96)  

2. การประเมินความเส่ียงของธุรกิจท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.67 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.39)  
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3. การจดัแนวทางการสอบบญัชีตามมาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี  
จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.58) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.07)  
 
ตารางที่ 4.36 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองคป์ระกอบในงบแสดงฐานะการเงิน 
     1.1 รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

 
 

1.61 
(นอ้ย) 

 
 

3.04 
(ปานกลาง) 

 
 

2.80 
(ปานกลาง) 

     1.2 เงินลงทุนชัว่คราว 1.50 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

     1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.96 
(นอ้ย) 

3.96 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

     1.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 1.79 
(นอ้ย) 

4.06 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

     1.5 สินคา้คงเหลือ 2.39 
(นอ้ย) 

4.49 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

     1.6 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1.89 
(นอ้ย) 

3.09 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

     1.7 เงินลงทุนระยะยาว 1.79 
(นอ้ย) 

3.11 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

     1.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.07 
(นอ้ย) 

3.99 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร (ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

     1.9 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.89 
(นอ้ย) 

2.98 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

     1.10 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น
จากสถาบนัการเงิน 

1.79 
(นอ้ย) 

3.04 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

     1.11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2.07 
(นอ้ย) 

3.71 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

     1.12 เงินกูย้มืระยะสั้น 1.89 
(นอ้ย) 

3.76 
(มาก) 

3..45 
(ปานกลาง) 

     1.13 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1.68 
(นอ้ย) 

3.18 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

     1.14 เงินกูย้มืระยะยาว 1.79 
(นอ้ย) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

     1.15 หน้ีสินอ่ืน 1.79 
(นอ้ย) 

3.09 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

     1.16 ส่วนของทุน 1.50 
(นอ้ย) 

3.02 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

2. การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวม
ส าหรับองค์ประกอบในงบก าไรขาดทุนท่ี มี
สาระส าคญั 
     2.1รายได ้

 
 
 

1.86 
(นอ้ย) 

 
 
 

3.69 
(มาก) 

 
 
 

3.38 
(ปานกลาง) 

     2.2 ตน้ทุน 2.07 
(นอ้ย) 

3.68 
(มาก) 

3.41 
(ปานกลาง) 

     2.3 ค่าใชจ่้าย        1.79 
(นอ้ย) 

2.98 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร (ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

3. การจดัหาหลกัฐานประกอบการจดัท ากระดาษ
ท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

2.36 
(นอ้ย) 

3.64 
(มาก) 

3.43 
(ปานกลาง) 

4. การทดสอบความถูกตอ้งของยอดคงเหลือตาม
งบแสดงฐานะการเงิน 

1.71 
(นอ้ย) 

3.65 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

5. การทดสอบความถูกตอ้งของยอดคงเหลือตาม
งบก าไรขาดทุน 

1.61 
(นอ้ย) 

3.62 
(มาก) 

3.28 
(ปานกลาง) 

6. การจดัท ากระดาษปรับปรุงก าไรสุทธิทางบญัชี 
เป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร 

1.68 
(นอ้ย) 

3.91 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงิน
ท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรดงัน้ี 
 1. การจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับองคป์ระกอบในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน 
 1.1 กระดาษท าการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.80 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.04) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.61)   
 1.2 กระดาษท าการเงินลงทุนชั่วคราว จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 



 
 

77 

 

โดยมีค่าเฉล่ีย 2.80 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.50)  
 1.3 กระดาษท าการลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.62 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.96)  
 1.4 กระดาษท าการเงินให้กูย้ืมระยะสั้น จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.68 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
 (ค่าเฉล่ีย 4.06) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79)  
 1.5 กระดาษท าการสินคา้คงเหลือ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.14 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.39) 
 1.6 กระดาษท าการสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบ
และรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.89 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 
100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.09) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรอง
บญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.89) 
 1.7 กระดาษท าการเงินลงทุนระยะยาว จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.89 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.11) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79)  
 1.8 กระดาษท าการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบ
และรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก 
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โดยมีค่าเฉล่ีย 3.67 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.99) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.07) 
 1.9 กระดาษท าการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบ
และรับรองบัญชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.80 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.98) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.89) 
 1.10 กระดาษท าการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน จ าแนก
ตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.83 พบว่าผู ้สอบบัญชีภาษีอากร 
ท่ี ตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.04) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79) 
 1.11 กระดาษท าการเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.44 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.71) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 12.07)  
 1.12 กระดาษท าการเงินกูย้ืมระยะสั้ น จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.45 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.89) 
 1.13 กระดาษท าการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบ
และรับรองบัญชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.93 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.18) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.68) 
 1.14 กระดาษท าการเงินกูย้ืมระยะยาว จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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โดยมีค่าเฉล่ีย 3.13 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.40) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79) 
 1.15 กระดาษท าการหน้ีสินอ่ืน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.87 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.09) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79)  
 1.16 กระดาษท าการส่วนของทุน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.77 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.02) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.50) 
 2. การจดักระดาษท าการตรวจสอบโดยรวมส าหรับองค์ประกอบในงบก าไรขาดทุนท่ีมี
สาระส าคญั 
 2.1 กระดาษท าการรายได ้จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชี  
ต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.38 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.69) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.86)  
 2.2 กระดาษท าการตน้ทุน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี
ต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.41 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.68) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.07)  
 2.3 กระดาษท าการค่าใชจ่้าย จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี
ต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.78 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 2.98) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79)  
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 3. กระดาษท าการการจดัหาหลกัฐานประกอบการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 พบวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.64) มีปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 
2.36)  
 4. กระดาษท าการการทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะทาง
การเงิน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.65) มีปัญหาและอุปสรรค
มากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.71)  
 5. กระดาษท าการการทดสอบความถูกตอ้งของยอดคงเหลือตามงบก าไรขาดทุนจ าแนก
ตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.28 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ี 
ตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.62) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.61)  
 6. กระดาษท าการการจ าท ากระดาษปรับปรุงก าไรสุทธิทางบญัชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษี
อากร จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.54 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.68)  
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ตารางที ่4.37 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 1.89 
(นอ้ย) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

2. การสอบทานรายการในงบก าไรขาดทุน 1.89 
(นอ้ย) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3. การสอบทานรายการในการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1.79 
(นอ้ย) 

3.63 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ดงัน้ี 
 1. การสอบทานรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.19 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน
มากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.45) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.89) 
 2. การสอบทานรายการในงบก าไรขาดทุน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบ
และรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 
100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.42) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรอง
บญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.89)  
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 3. การสอบทานรายการในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จ าแนกตาม
จ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 พบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ี 
ตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.63) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่า
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79)  
 
ตารางที่ 4.38 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนก
ตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีท่ีมีรูปแบบเป็นไปตามท่ีอธิบดีกรม 
สรรพากรก าหนด 

1.79 
(นอ้ย) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

 

2. การรายงานขอ้มูลจากการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีไวใ้นรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี 

 1.79 
(นอ้ย) 

3.65 
(มาก) 

3.34 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. การจัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีมีรูปแบบเป็นไปตามท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะ
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.00  
พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.24) มี
ปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 1.79)  
 2. การรายงานขอ้มูลจากการตรวจสอบและรับรองบญัชีไวใ้นรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชี
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ภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.34 พบวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.65) มีปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 
1.79)  
 
ตารางที่ 4.39 แสดงปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของ
กรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จ  าแนกตามจ านวน
งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัญหาและอปุสรรคในการทดสอบรายการตาม
แบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็น
หุน้ส่วนหรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.50 

 1.79 
(นอ้ย) 

3.94 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือ
ผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79) 
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ตารางที ่4.40 แสดงปัญหาและอุปสรรคทัว่ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนก
ตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนักงานบญัชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอ
ในดา้นบญัชีและการด าเนินงานของกิจการ 

3.58 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

2. พนักงานบัญชีของกิจการไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบ
บญัชี 

3.28 
(ปานกลาง) 

4.38 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3. ผูบ้ริหารกิจการขาดความรู้/ มีความรู้ไม่
เพียงพอในการบริหารของกิจการ 

3.69 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4. กิจการตอ้งการงบการเงินในเวลารวดเร็ว
หลงัจากปิดบญัชีประจ าปี 

3.79 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

5. กิจการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีล่าชา้ 

4.23 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.36 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคทัว่ไปในการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 

1. พนักงานบัญชีของกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอในด้านบัญชีและการด าเนินงานของ
กิจการ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.74 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.46) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

2. พนักงานบัญชีของกิจการไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.57 พบวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.38) มีปัญหาและ
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อุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 
3.28)  

3. ผูบ้ริหารกิจการขาดความรู้/มีความรู้ไม่เพียงพอในการบริหารของกิจการ จ าแนกตาม
จ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.91 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.39)  

4. กิจการตอ้งการงบการเงินในเวลารวดเร็วหลงัจากปิดบญัชีประจ าปี จ  าแนกตามจ านวน
งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรอง
บญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.38) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ี
ตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.79) 

5. กิจการน าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองบญัชีล่าช้า จ  าแนกตามจ านวน
งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรอง
บญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 5.00) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ี
ตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.23)  
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ตารางที่ 4.41 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ี
ไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ถูกจ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 

1.68 
(นอ้ย) 

3.91 
(มาก) 

3.45 
(ปานกลาง) 

2.ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 

1.68 
(นอ้ย) 

4.17 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3. การปกปิดขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือนความจริงท่ี
เป็นสาระส าคญัของงบการเงินท่ีตนลงลายมือ
รับรอง 

1.68 
(นอ้ย) 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบญัชี 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหกิ้จการไม่ตอ้งเสียภาษีหรือ
เสียภาษีนอ้ยลง 

1.50 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.95 
(ปานกลาง) 

2.71 
(ปานกลาง) 

  
 จากตารางท่ี 4.41 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความเป็นอิสระ ความ
เท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต จ าแนกตามจ านวนงบการเงิน 
ท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรดงัน้ี 

1. ถูกจ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังานการตรวจสอบซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.45 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 
3.91) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวน  
1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.68)  
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2. ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังานการตรวจสอบซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.75  
พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.17)  
มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 1.68)  

3. การปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัของงบการเงินท่ีตนลง
ลายมือรับรอง จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.95 พบวา่ผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.21) มีปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 
1.68)  

4. การปลอมแปลงเอกสารประกอบการลงบญัชีซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้กิจการไม่ตอ้งเสีย
ภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลง จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะ
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.71  
พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ  (ค่าเฉล่ีย 2.95)  
มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 1.50)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

88 

 

ตารางที่ 4.42 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การจดัท างบการเงินโดยยดึหลกัเกณฑข์อง
กรมสรรพากรมากกวา่ใชห้ลกัการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป 

2.39 
(นอ้ย) 

4.09 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

2. ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในดา้นบญัชี
และการด าเนินงานของกิจการ 

2.39 
(นอ้ย) 

4.07 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับการ
ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีตนรับ
ตรวจสอบทุกรายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.79 
(นอ้ย) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

 

4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและ
วธีิการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

1.68 
(นอ้ย) 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

  
 จากตารางท่ี 4.42 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังาน จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 

1. การจดัท างบการเงินโดยยึดหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากรมากกว่าใช้หลกัการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไปจ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.81 พบวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 
2.39) 

2. ขาดความรู้/ มีความรู้ไม่เพียงพอในดา้นบญัชีและการด าเนินงานของกิจการจ าแนกตาม
จ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
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ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.79 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.39)  

3. การจดัท าแนวทางการสอบบญัชีส าหรับการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีตน
รับตรวจสอบทุกรายไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรจ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ  
(ค่าเฉล่ีย 3.45) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.79) 

4. การตรวจสอบงบการเงินตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรก าหนด
จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.07 พบวา่เป็นผูส้อบบญัชีภาษี
อากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.35) มีปัญหาและอุปสรรค
มากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.68)  
 
ตารางที่ 4.43 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี จ  าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ไม่สามารถน าขอ้มูลของกิจการท่ีตนตรวจสอบ
และรับรองบญัชีแลว้พบวา่ท าผิดกฎหมายไปแจง้ต่อ
ทางราชการ 

1.89 
(นอ้ย) 

3.94 
(มาก) 

3.39 
(ปานกลาง) 

2. การน าขอ้มูลส าคญัของกิจการท่ีตนปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีไปเปิดเผยแก่บุคคลภาย 
นอกโดยผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.19 
(นอ้ย) 

1.99 
(นอ้ย)   
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 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่จ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี จ  าแนก
ตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 

1. ไม่สามารถน าข้อมูลของกิจการท่ีตนตรวจสอบและรับรองบัญชีแล้วพบว่าท าผิด
กฎหมายไปแจง้ต่อทางราชการ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี
ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.39 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 
3.94) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีจ านวน  
1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.89)  

2. การน าข้อมูลส าคัญของกิจการท่ีตนปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี  
ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยผูช่้วยผูส้อบบญัชีจ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบันอ้ย โดย
มีค่าเฉล่ีย 1.99 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ  
(ค่าเฉล่ีย 2.19) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.00)  
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ตารางที่ 4.44 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า 100 งบ รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การแยง่งานจากเพ่ือนร่วมวชิาชีพ 1.57 
(นอ้ย) 

2.79 
(ปานกลาง) 

2.59 
(นอ้ย) 

2. การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบท่ีต ่ากวา่
ผูส้อบบญัชีคนเดิมของกิจการ เพ่ือไดม้าซ่ึงงาน
การตรวจสอบบญัชี 

1.07 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.76 
(ปานกลาง) 

2.47 
(นอ้ย) 

3. ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกิน
กวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั จากการ
มอบหมายจากผูส้อบบญัชีอ่ืน เพือ่เป็นการ
พยายามหาลู่ทางท าใหกิ้จการจา้งเพ่ิมเติม 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.20 
(นอ้ย) 

2.00 
(นอ้ย) 

  
 จากตารางท่ี 4.44 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
วชิาชีพ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากรดงัน้ี 

1. การแย่งงานจากเพื่อนร่วมวิชาชีพจ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบันอ้ย โดย
มีค่าเฉล่ีย 2.59 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 2.79) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.57)  

2. การเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบท่ีต ่ากว่าผูส้อบบญัชีคนเดิมของกิจการ เพื่อไดม้า
ซ่ึงงานการตรวจสอบบญัชีจ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีใน
ฐานะผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.47  
พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกว่า 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.76)  
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มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 1.07)  

3. ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกวา่ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั จากการ
มอบหมายจากผูส้อบบญัชีอ่ืน เพื่อเป็นการพยายามหาลู่ทางท าให้กิจการจา้งเพิ่มเติมจ าแนกตาม
จ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.00 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.20) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.00)  
 
ตารางที่ 4.45 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผู ้สอบบญัชีภาษี
อากร ดา้นจรรยาบรรณจรรยาบรรณทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

จ านวนงบการเงนิทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อปี 

1–100 งบ มากกว่า  
100 งบ 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. หาลูกคา้โดยโฆษณาเยีย่งธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงท าให้
ภาพพจน์วชิาชีพเส่ือมเสียไป 

1.46 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.74 
(ปานกลาง) 

2.53 
(นอ้ย) 

2. แนะน าลูกคา้ว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อย
กวา่ความเป็นจริง เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้ 

1.32 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3.07 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 

3.ไม่จูงใจผูอ่ื้น โดยการใหท้รัพยสิ์น หรือ
ผลประโยชนใ์นลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจ
ใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานการตรวจสอบ
บญัชีมาให ้

1.68 
(นอ้ย) 

2.81 
(ปานกลาง) 

2.62 
(ปานกลาง) 

4. ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะ
ต่างๆ จากผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่านอ่ืน ท่ีไดรั้บ
งานเพราะจากการแนะน าของตนเอง 

1.39 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.94 
(ปานกลาง) 

2.68 
(ปานกลาง) 
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  จากตารางท่ี 4.45 พบว่าจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัน้ี 
 1. หาลูกคา้โดยโฆษณาเยี่ยงธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงท าให้ภาพพจน์วิชาชีพเส่ือมเสียไป จ าแนก
ตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.53 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบ
และรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 2.74) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.46) 
 2. แนะน าลูกคา้วา่จะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงลูกคา้
จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.78 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 3.07) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.32)  
 3. ไม่จูงใจผูอ่ื้น โดยการให้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูง
ใจให้บุคคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานการตรวจสอบบญัชีมาให้ จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.62 พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีภาษี
อากรจ านวนมากกวา่ 100 งบ  (ค่าเฉล่ีย 2.81) มีปัญหาและอุปสรรคมากกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ี
ตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.68)  
 4. ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ จากผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่านอ่ืน  
ท่ีได้รับงานเพราะจากการแนะน าของตนเอง จ าแนกตามจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและ
รับรองบญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.68 พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวนมากกวา่ 100 งบ 
(ค่าเฉล่ีย 2.94) มีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชี
จ านวน 1 – 100 งบ (ค่าเฉล่ีย 1.39)  
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4.2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือ  โดยท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยอาศยัตวัแทนจงัหวดัละ 1 คน จากการสุ่มจากรายช่ือผูส้อบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือ 
ภาคเหนือ 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา 
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทยั อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี ท าการ
จดัแบ่งตามจงัหวดัและท าการสุ่มมาเป็นตวัแทนในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยได้ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรจ านวน 15 ราย ยกเวน้จงัหวดัอุตรดิตถ์และอุทยัธานีท่ีไม่มีผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 
 4.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ 
 
ตารางที ่4.46 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 40.00 
หญิง 9 60.00 

รวม 15 100.00 
 
  จากตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนผูส้อบบัญชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์เป็นเพศชาย 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 
ตารางที ่4.47 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 30 ปี 4 26.70 
31 – 40 ปี 7 46.70 
41 – 50 ปี 3 20.00 
มากกวา่ 50 ปี 1 6.60 

รวม 15 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์มีอายุอยู่ระหว่าง  
20 – 30 ปี จ  านวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 อายุอยูร่ะหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.70 อายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุมากกว่า 50 ปี 
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 
 
ตารางที ่4.48 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 11 73.30 
ปริญญาโท 4 26.70 

รวม 15 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.48 จ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์มีระดบัการศึกษาปริญญา
โท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.30 
 
 4.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต 
แห่งประมวลรัษฎากร 
 
 จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มผูส้อบบญัชีภาษีอากรในภาคเหนือท่ีให้สัมภาษณ์ตวัแทนจงัหวดัละ 
1 คน จ านวน 15 คน มีการตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ในทุก ๆ ประเด็นของปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร สามารถ
สรุปผลแบบสัมภาษณ์ไดว้่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร มีปัญหาและอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง และการจดัท าแนวทางการสอบ
บญัชี 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 

1. การจดัท าแผนการสอบบัญชี   
1.1 ไม่ไดจ้ดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากร
ไดก้ าหนดไว ้

12 80.00 

1.2 ไม่จดัท าการบนัทึกเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
นโยบายทางการบญัชีและเร่ืองท่ีส าคญั ความมีสาระส าคญั และคณะผู ้
ตรวจสอบ 

6 40.00 

2. การประเมนิความเส่ียง   
2.1 ไม่ไดจ้ดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากร
ไดก้ าหนดไว ้

11 73.30 

2.2 มีการประเมินความเส่ียงของกิจการ แต่ไม่ไดร้ะบุวธีิการตรวจสอบเพ่ือให้
มัน่ใจไดว้า่งบการเงินถูกตอ้งตามควร 

8 53.30 

2.3 ไม่สามารถท่ีจะประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุม
ในงบการเงินได ้เน่ืองจากกิจการไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1 6.70 

3. การจดัท าแนวการสอบบัญชี   
3.1 ไม่ไดล้งลายมือช่ือผูจ้ดัท าและลายมือช่ือผูต้รวจทาน วนัท่ีจดัท าและวนัท่ี
ตรวจทาน ระยะเวลาท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีไดใ้ช้
จริง ขอบเขตในการตรวจสอบ 

13 86.70 

3.2 ไม่ไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ และการระบุดชันีอา้งอิง
กระดาษท าการ 

5 33.30 

3.3 ไม่สามารถท่ีจะใชว้ิธีการตรวจสอบรายงานเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแนวการตรวจสอบบญัชีได ้

1 6.70 

 
  จากตารางท่ี 4.49 จากแบบสัมภาษณ์ในการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความ
เส่ียง และการจดัท าแนวทางการสอบบญัชี  ผูส้อบบัญชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีดงัน้ี 
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1. การจดัท าแผนการสอบบญัชี  
 1.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 12 คน (ร้อยละ 80.00) ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ไดจ้ดัท า

แผนการสอบบญัชีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกรมสรรพากรไดก้ าหนดไว ้ 
 1.2 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ให้สัมภาษณ์ว่าไม่จดัท าการ

บนัทึกเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางการบญัชีและเร่ืองท่ีส าคญั 
ความมีสาระส าคญั และคณะผูต้รวจสอบในแผนการตรวจสอบบญัชี 
 2. การประเมินความเส่ียง  
  2.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 11 คน (ร้อยละ 73.30) ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ไดจ้ดัท า
การประเมินความเส่ียงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรไดก้ าหนดไว้
  2.2 ผูส้อบญัชีภาษีอากรจ านวน 8 คน (ร้อยละ 53.30) ให้สัมภาษณ์ว่ามีการประเมิน
เพียงความเส่ียงของกิจการ แต่ไม่ไดร้ะบุวิธีการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่งบการเงินถูกตอ้งตาม
ควร 
  2.3 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ให้สัมภาษณ์วา่ไม่สามารถท่ีจะ
ประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมในงบการเงินได้ เน่ืองจากกิจการไม่มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 3. การจดัท าแนวการสอบบญัชีบญัชี  
  3.1 ผูส้อบบัญชีภาษีอากรจ านวน 13 คน (ร้อยละ 86.70) ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ลง
ลายมือช่ือผูจ้ดัท าและลายมือช่ือผูต้รวจทาน วนัท่ีจดัท าและวนัท่ีตรวจทาน ระยะเวลาท่ีประมาณวา่
จะใชใ้นการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีไดใ้ชจ้ริง ขอบเขตในการตรวจสอบ 
  3.2 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 5 คน (ร้อยละ 33.30) ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ไดก้  าหนด
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ และการระบุดชันีอา้งอิงกระดาษท าการ 
  3.3 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ให้สัมภาษณ์วา่ไม่สามารถท่ีจะ
ใช้วิธีการตรวจสอบรายงานเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ท่ีได้ระบุไวใ้นแนวการ
ตรวจสอบบญัชีได ้
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง และการจดัท าแนวทางการ
สอบบญัชี เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ไดร้ะบุช่ือผูจ้ดัท า ผูส้อบทานและวนัท่ีจดัท าและวนัท่ีสอบทาน 12 80.00 
2.ไม่ได้ระบุเคร่ืองหมายแสดงการตรวจสอบ และอธิบายเคร่ืองหมายการ
แสดงตรวจสอบ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ไดมี้การตรวจสอบรายการนั้น ๆ  

8 53.30 

3. จดัท าเอกสารสรุปการตรวจสอบเพียง 1 ฉบบั 3 20.00 
4. การยนืยนัใบก ากบัภาษีซ้ือ 2 13.30 
5. กระดาษท าการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่สามารถระบุไดว้า่ได้
ท าการตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของเงินสดคงเหลือดว้ยวิธีการตรวจนบั และ
ไม่สามารถท่ีจะใชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนได ้

1 6.70 

 
 จากตารางท่ี 4.50 จากแบบสัมภาษณ์ในการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี
ดงัน้ี 
 1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 12 คน (ร้อยละ 80.00) ให้สัมภาษณ์วา่จดัท ากระดาษท า
การสอบบญัชีโดยรวม โดยไม่ไดร้ะบุช่ือผูจ้ดัท า ผูส้อบทานและวนัท่ีจดัท าและวนัท่ีสอบทาน 
 2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจ านวน 8 คน (ร้อยละ 53.30) ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ระบุ
เคร่ืองหมายแสดงการตรวจสอบ และอธิบายเคร่ืองหมายการแสดงตรวจสอบ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ไดมี้
การตรวจสอบรายการนั้น ๆ ในกระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 3. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 3 คน (ร้อยละ 20.00) ท่ีให้สัมภาษณ์ไดร้ะบุวา่โดยรวมใน
การจดัท าเอกสารสรุปการตรวจสอบทีละบญัชีท าให้ผูส้อบบญัชีภาษีใช้เวลาในการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีเป็นเวลานาน  
  โดยมีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดร้ะบุวา่ “จดัท าเอกสารสรุปการตรวจสอบเพียง 1 ฉบบั  
ท่ีบนัทึกผลการตรวจสอบวา่ ตรวจสอบการบนัทึกรายการบญัชี ตรวจการบนัทึกรายไดร้้อยละ 100 
ตรวจการบนัทึกค่าใชจ่้ายร้อยละ 100 ตรวจรายละเอียดประกอบ ตรวจงบการเงิน ตรวจสมุดรายวนั 
ตรวจการผ่านรายการ ซ่ึงไม่ปรากฏหลกัฐานการจดัท ากระดาษท าการท่ีบนัทึกผลการตรวจสอบ
ส าหรับรายการท่ีมีสาระส าคญัทางบญัชีและภาษีอากร” 

และผูส้อบบญัชีภาษีอากรอีกท่านไดร้ะบุวา่ “จดัท าเอกสารสรุปเพียง 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 2 
บนัทึกว่า ตรวจรายวนัทัว่ไปร้อยละ 100 ตรวจรายวนัรับร้อยละ 100 ตรวจรายวนัจ่ายร้อยละ 100 
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ตรวจการผ่านรายการบญัชีไปแยกประเภทร้อยละ 100 ตรวจงบการเงิน ฉบบัท่ี 2 บนัทึกว่า ตรวจ
สมุดรายวนั ตรวจการผา่นรายการ ตรวจงบการเงิน โดยไม่ปรากฏหลกัฐานการจดัท ากระดาษท าการ
ท่ีบนัทึกผลการตรวจสอบส าหรับรายการท่ีมีสาระส าคญัทางบญัชีและภาษีอากร” 
 4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจ านวน 2 คน  (ร้อยละ 13.30) ระบุว่าควรยกเลิกการยืนยนั
ใบก ากบัภาษีซ้ือ เพราะผูอ้อกใบก ากบัภาษีซ้ือเกือบทั้งหมดไม่ตอบกลบั หรือหากตอ้งส่งยืนยนั
ใบก ากบัภาษีซ้ือ ควรท าตามหลกัการสอบบญัชีในเร่ืองสาระส าคญัมากกวา่การก าหนดหลกัเกณฑ์
เป็นจ านวนตายตวัตามคู่มือปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ี
กรมสรรพากรไดก้ าหนดไว ้
 5. ผูส้อบบัญชีภาษีอากรจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ระบุว่าในการจดัท ากระดาษท า
การเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่สามารถระบุไดว้า่ไดท้  าการตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของ
เงินสดคงเหลือดว้ยวธีิการตรวจนบั และไม่สามารถท่ีจะใชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนไดใ้หเ้ป็นท่ีพอใจได ้
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบและรับรองบญัชี เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
ระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.51 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 

1. การสอบทานงบแสดงฐานะการเงนิ   
1.1 ไม่ไดแ้สดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ในส่วนของเร่ือง
ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 

5 33.30 

1.2 การน าเสนองบการเงินแบบเปรียบเทียบแสดงรายการยอดคงเหลือท่ีไม่
ตรงกบังบการเงินของปีก่อน 

2 13.30 

2. การสอบทานงบก าไรขาดทุน   
2.1 การน าเสนอรายการท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจ 1 6.70 
2.2 แสดงรายไดค้่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตามหนา้ท่ีของค่าใชจ่้ายแบบขั้น
เดียวแต่ไม่ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุขอ้มูลเพ่ิมเติมในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

8 53.30 

3. การสอบทานการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ    
3.1 ไม่เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบกิจการ 10 66.70 
3.2 การเปิดเผยนโยบายบญัชี 10 66.70 
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 จากตารางท่ี 4.51 จากแบบสัมภาษณ์ในการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีดงัน้ี 
 1. การสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  
  1.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 5 คน (ร้อยละ 33.30) ท่ีให้สัมภาษณ์ระบุว่าในการ
สอบทานการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน คือการน าเสนอรายการในงบแสดงฐานะการเงินไม่ได้
แสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ในส่วนของเร่ืองก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบ
การเงิน 
  1.2 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 2 คน (ร้อยละ 13.30) ท่ีใหส้ัมภาษณ์ระบุในการสอบ
ทานการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน คือการน าเสนองบการเงินแบบเปรียบเทียบแสดงรายการยอด
คงเหลือท่ีไม่ตรงกบังบการเงินของปีก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ เน่ืองจากระยะเวลาจ ากดั และลูกคา้
น าส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบล่าชา้ จึงท าใหเ้วลาในการสอบทานงบการเงินนอ้ยลง 
 2. การสอบทานงบก าไรขาดทุน  
  2.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ท่ีให้สัมภาษณ์ระบุว่าในการ
สอบทานในการจดัท างบก าไรขาดทุน คือการน าเสนอรายการท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะของการ
ประกอบธุรกิจทั้งรายไดแ้ละตน้ทุน ซ่ึงเกิดเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะการเงิน 
  2.2 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 8 คน (ร้อยละ 53.30) ท่ีให้สัมภาษณ์ระบุว่าในการ
สอบทานในการจดัท างบก าไรขาดทุน คือกิจการแสดงรายไดค้่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตามหนา้ท่ี
ของค่าใชจ่้ายแบบขั้นเดียวแต่ไม่ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุขอ้มูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน ท่ี
ก าหนดให้งบก าไรขาดทุนอาจเลือกแสดงแบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือ
จ าแนกตามหนา้ท่ีแบบข้ึนเดียวหรือหลายขั้นก็ได ้กรณีท่ีสองแสดงงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้าย
ตามหนา้ท่ี ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
ของค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี 
 3. การสอบทานการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
  3.1 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 10 คน (ร้อยละ 66.70) ท่ีให้สัมภาษณ์ระบุวา่ในการ
สอบทานเก่ียวกบัหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการไม่เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบกิจการ  
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  3.2 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 10 คน (ร้อยละ 66.70) ท่ีให้สัมภาษณ์ระบุวา่ในการ
เปิดเผยนโยบายบญัชีในงบการเงินเป็นปัญหาและอุปสรรค โดยผูส้อบบญัชีภาษีอากร ก็จะมีปัญหา
และอุปสรรคท่ีต่างกนัไปดงัน้ี 
 กิจการเปิดเผยนโยบายการบัญชีในส่วนของการบนัทึกบญัชีว่า “ห้างฯ บันทึก
รายการบญัชีตามเกณฑ์สิทธิ” ซ่ึงการใชถ้อ้ยค าวา่ “เกณฑ์สิทธิ” เป็นการใชถ้อ้ยค าท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
แม่บทการบญัชี และเกณฑ์สิทธิเป็นเกณฑ์ท่ีใชใ้นการรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร
ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ไม่ใช่เกณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามแม่บท
การบญัชี หรือตามมาตรฐานการบญัชี 
 เปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย กิจการมีบนัทึก
บญัชีตามเกณฑ์คงคา้ง แต่ไม่ไดเ้ปิดเผยการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตามร้อยละของงาน
ท่ีแลว้เสร็จ 
 และการเปิดเผยเก่ียวกบัการรับรู้รายได้จากการขาย เม่ือส่งมอบสินคา้และลูกคา้
ยอมรับสินคา้นั้นหรือเม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้นั้นแลว้ รายได้จากการขายเป็นจ านวนท่ีสุทธิจาก
ภาษีขายส่วนลดแล้ว”  ซ่ึงไม่ใช่เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามแม่บทการบญัชี หรือตาม
มาตรฐานการบญัชี 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการสอบทานการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. การจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีผิดประเภท 4 26.70 
2. ลงลายมือช่ือตรวจสอบและรับรองบญัชี หา้งหุน้ส่วนจ ากดัขนาดใหญ่  
ซ่ึงเป็นการรับรองงบการเงินเกินขอบเขต 

2 13.30 

3. รูปแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ในขอ้ 2 อธิบายขอ้ยกเวน้ท่ี
ส าคญัและขอ้ 5 สรุปอ่ืน ๆ ท่ีไดอ้อกรับรองไปมีขอ้ความไม่เป็นไปตามค าสัง่
กรมสรรพากร 

6 40.00 

4. การจดัท ารายงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบ
ไม่ใช่เป็นรายงานแบบแสดงความคิดเห็น จึงท าใหย้ากต่อการจดัท า 

1 6.70 
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  จากตารางท่ี 4.52 จากแบบสัมภาษณ์ในการจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี
ดงัน้ี 
 1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 4 คน (ร้อยละ 26.70) ให้สัมภาษณ์ว่าจดัท ารายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีผิดประเภท โดยไดใ้ช้รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แต่มีการลง
ลายมือช่ือปฏิบติังานในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
 2.  ผูส้อบบัญชีภาษีอากรจ านวน 2 คน (ร้อยละ 13.30) ท่ีให้สัมภาษณ์ได้ลงลายมือช่ือ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี หา้งหุน้ส่วนจ ากดัขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นการรับรองงบการเงินเกินขอบเขต 
 3. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ท่ีให้สัมภาษณ์ได้ระบุว่ารูปแบบ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ในขอ้ 2 อธิบายขอ้ยกเวน้ท่ีส าคญั และขอ้ 5 สรุปอ่ืน ๆ ท่ีได้
ออกไปมีขอ้ความไม่เป็นไปตามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.122/2545 และเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์
การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบัญชีภาษีอากร ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงก าหนดให้ผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีใช้เลขประจ าตวั
ประชาชน แทนเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
 4. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ท่ีให้สัมภาษณ์ไดร้ะบุว่าการจดัท า
รายงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบไม่ใช่เป็นรายงานแบบแสดงความ
คิดเห็น จึงท าใหย้ากต่อการจดัท า 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีเป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบั
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.53 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ดัการ
ท่ีแนบพร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50  
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. ลงลายมือช่ือในแบบแจง้ขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยไม่มีความเห็นและมิได้
ทกัทว้งให้หุ้นส่วนผูจ้ดัการด าเนินการให้ถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะลงลายมือช่ือใน
แบบแจง้ขอ้ความ 

14 100.00 

2. ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการไม่ไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัในแบบแจง้ขอ้ความฯ 
และผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ไดล้งลายมือช่ือในแบบแจง้ขอ้ความฯ 

6 40.00 

  
 จากตารางท่ี 4.53 จากแบบสัมภาษณ์ในการทดสอบรายการตามแบบแจง้ข้อความของ
กรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีดงัน้ี 
 1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 15 คน (ร้อยละ 100) ท่ีให้สัมภาษณ์ได้ระบุว่ากิจการ
ไม่ไดแ้จง้ขอ้ความเก่ียวกบักิจการในแบบแจง้ขอ้ความฯ แต่ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ลงลายมือช่ือ
ในแบบแจง้ขอ้ความฯ โดยไม่มีความเห็นและมิไดท้กัทว้งให้หุ้นส่วนผูจ้ดัการด าเนินการให้ถูกตอ้ง 
ก่อนท่ีจะลงลายมือช่ือในแบบแจง้ขอ้ความ 
 2. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ท่ีให้สัมภาษณ์ระบุวา่ผูเ้ป็นเจา้ของ
กิจการไม่ไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัในแบบแจง้ขอ้ความฯ และผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ไดล้ง
ลายมือช่ือในแบบแจง้ขอ้ความฯ โดยไม่ไดแ้สดงความเห็นประกอบ 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือ
ผูจ้ดัการท่ีแนบพร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก 
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 4.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชีภาษีอากร  
ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 
 
ตารางที่ 4.54 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความเป็นอิสระ ความ
เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของเจา้ของกิจการท่ีตนตรวจสอบ 
เน่ืองจากเจา้ของกิจการขอความช่วยเหลือเพ่ือท าให้เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
นอ้ยกวา่ท่ีเป็นจริง 

15 100.00 

2. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงท่ีเป็น
สาระส าคญัของงบการเงินท่ีตนไดล้งลายมือช่ือ 

11 73.30 

 
 จากตารางท่ี 4.54 จากแบบสัมภาษณ์จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความเป็น
อิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและใน
ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีดงัน้ี 
 1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 15 คน (ร้อยละ 100) ให้สัมภาษณ์ตรงกนัวา่ไม่สามารถ 
ท่ีจะปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีใหเ้ป็นไปตามค าสั่งกรรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 
ไดเ้น่ืองจากตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของเจา้ของกิจการท่ีตนตรวจสอบ เน่ืองจากเจา้ของกิจการจะขอความ
ช่วยเหลือเพื่อใหเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนอ้ยกวา่ท่ีเป็นจริง  
 2.  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร จ านวน 11 คน (ร้อยละ 73.30) ให้สัมภาษณ์ได้ระบุว่าในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรอบบัญชีในบางรอบบัญชี ผูส้อบบัญชีภาษีอากรต้องปกปิด
ขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินท่ีตนได้ลงลายมือช่ือ รับรอง
บญัชี 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังาน 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. จดัท างบการเงินโดยไดย้ดึหลกัของกรมสรรพากร 15 100 
2.ไม่เขา้ใจในการด าเนินธุรกิจท่ีตนก าลงัปฏิบติังานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี 

7 46.70 

3.ไม่เขา้ใจหลกัเกณฑ ์หรือประกาศของกรมสรรพกรเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
การตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีมกัจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 

1 7.14 

   
 จากตารางท่ี 4.55 จากแบบสัมภาษณ์จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีดงัน้ี 
 1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 15 คน (ร้อยละ 100) ให้สัมภาษณ์ตรงกนัวา่ในการจดัท า
งบการเงินไดย้ึดหลกัของกรมสรรพากร ซ่ึงสาเหตุมาจากท่ีว่ากิจการมีความตอ้งการท่ีจะให้มีภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงไม่ไดค้  านึงถึงว่างบการเงินนั้นตอ้งจดัท าภายใตห้ลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 
 2.  ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 7 คน (ร้อยละ 46.70) ใหส้ัมภาษณ์โดยระบุวา่ไม่เขา้ใจใน
การด าเนินงานของธุรกิจท่ีตนก าลงัปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีจ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 
 3. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.70) ท่ีให้สัมภาษณ์ได้ระบุว่าไม่เขา้ใจ
หลกัเกณฑ์ หรือประกาศของกรมสรรพกรเก่ียวกบัการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ี
มกัจะมีประกาศเปล่ียนแปลงออกมาหลาย ๆ คร้ัง ซ่ึงในบางคร้ังผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่ได้ติด
ข่าวสาร  
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.56 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อ
ผูเ้สียภาษี 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
การน าขอ้มูลของกิจการไปเปิดเผยโดยผูช่้วยผูส้อบบญัชี 6 40.00 

    
 จากตารางท่ี  4.56 จากแบบสัมภาษณ์จรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ด้าน
จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ไดร้ะบุปัญหาและ
อุปสรรคและในปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี คือมีการน าขอ้มูลภายในกิจการขอ้มูล
ของกิจการไปเปิดเผยโดยผูช่้วยบญัชี ซ่ึงส่งผลความลบัของผูเ้สียภาษีไดเ้ปิดเผยออกไปยงัคู่แข่งขนั
ของกิจการ และถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย 
 
ตารางที่ 4.57 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
อาชีพ 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. การถูกแยง่งานจากผูร่้วมอาชีพ 15 100 
2. การเสนอค่าธรรมเนียมท่ีถูกกวา่จากผูร่้วมอาชีพ 15 100 

 
 จากตารางท่ี  4.57 จากแบบสัมภาษณ์จรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ด้าน
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมอาชีพ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 15 คน (ร้อยละ 100) เห็นตรงกนั โดยได้
ระบุวา่มีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี คือการแยง่งานจากผู ้
ร่วมอาชีพเดียวกนั และการเสนอค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่าเพื่อให้ไดง้านมา และถือเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.58 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. แนวทางท่ีก าหนดให้ท าหรือขอ้ห้าม แต่ในทางปฏิบติัมกัจะมีปัญหา หรือ
ขดัแยง้กบัขอ้เท็จจริง 

12 80.00 

2. หลกัปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีนั้นตอ้งปฏิบติังานมากกวา่ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 

13 86.70 

 
 จากตารางท่ี  4.58 จากแบบสัมภาษณ์จรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ด้าน
จรรยาบรรณทัว่ไป ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีปัญหาและอุปสรรคและในปฏิบติังานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีดงัน้ี 
 1. ผูส้อบบัญชีภาษีอากรจ านวน 12 คน (ร้อยละ 80.00) ให้สัมภาษณ์โดยได้ระบุว่า
แนวทางท่ีก าหนดใหท้ าหรือขอ้หา้ม แต่ในทางปฏิบติัมกัจะมีปัญหา หรือขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริง  
  โดยผูมี้สอบบญัชีภาษีอากรท่ีไดร้ะบุถึงปัญหาและอุปสรรคในส่วนน้ีคือ “การท่ีไม่ให้
โฆษณา อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคกบัผูส้อบบญัชีภาษีอากรรายใหม่ ท่ีไม่อาจสามารถหาลูกคา้ได ้
แต่ในทางตรงกนัขา้มหากใหโ้ฆษณา ก็อาจเกิดผลเสียต่อภาพพจน์ของวชิาชีพได”้ 
 2. ผูส้อบบญัชีภาษีอากร จ านวน 13 คน (ร้อยละ 86.70) ให้สัมภาษณ์โดยรวมได้ระบุว่า
หลกัปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีนั้นตอ้งปฏิบติังานมากกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แต่ค่าธรรมเนียมวชิาชีพต ่ากวา่ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต และในการปฏิบติังานนั้นมีขอ้จ ากดัในหลาย ๆ เร่ือง ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติังานได ้แต่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรกลบัท าไม่ได ้เช่นความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็น
การแสดงความเห็นต่องบการเงินเท่านั้น แต่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตอ้งรับรองความถูกตอ้งของงบ
การเงินและการเสียภาษีเงินได้ของธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบริษทั หรือห้าง
หุน้ส่วนก็ปฏิบติัไม่ไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนและตรวจสอบบญัชี 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยส่วนใหญ่ ได้ระบุว่าปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณทัว่ไป เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในระดบัปานกลาง 
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 4.2.4 สรุปขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบบญัชี 
   ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีให้สัมภาษณ์
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ดงัน้ี 
   1) ควรมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองบญัชีเพื่อเป็น
มาตรฐานอย่างเหมาะสม เพราะปัจจุบันมีการแข่งขนัด้านค่าบริการเป็นอย่างมาก ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อภาพพจน์วชิาชีพการสอบบญัชี 
   2) ควรมีการจดัตั้ งหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลเก่ียวกับจรรยาบรรณผูต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีโดยเฉพาะ เพื่อยกระดบัของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

  3)  การท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรสามารถปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีไดไ้ม่
เกิน 300 รายต่อปีถือวา่เป็นปริมาณค่อนขา้งมาก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบเป็นอย่างยิ่ง 
อาจท าให้การตรวจสอบไม่พบขอ้ผิดพลาดท่ีเป็นสาระส าคญั ควรจะปรับก าหนดให้ไดไ้ม่เกิน 100 
รายต่อปี  
   4) ควรให้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินบริษทัขนาดยอ่ม (SME) ทุนจดทะเบียนไม่
เกิน 5 ลา้นบาทและรายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาทดว้ย 


