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บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชี
ภาษีอากร  ปจจัยที่นํามาใชในการศึกษาเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับความรูความสามารถทาง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร   และคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสงใหผูสอบบัญชีภาษีอากร จํานวน 400 คน และไดรับแบบสอบถามคืนจากผูสอบ
บัญชีภาษีอากร จํานวน 97 ชุด  หรือคิดเปนรอยละ 24.25   ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูความสามารถของผูสอบ
บัญชีภาษีอากรมีผลกระทบตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ในลักษณะที่มีความสัมพันธกัน
ในเชิงบวก  2) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
งานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร   ในลักษณะท่ีมีความสัมพันธกันในเชิงบวก  และ  3) ความรู
ความสามารถของผูสอบบัญชีภาษีอากร  มีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการงานสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีภาษีอากร  ในลกัษณะที่มีความสัมพันธกันในเชิงบวก   นอกจากน้ีประโยชนของการวิจัยและขอเสนอแนะ
สําหรับงานวิจัยในอนาคตไดนําเสนอในบทความวิจัยน้ีดวย 
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Abstract 
 

This  research  aims  at  studying  factors  affecting  client  satisfaction  with  tax  auditors’  services.  
The  factors  selected  for  the  study  were  collected  from  what  were  stated  in  previous  literature  
regarding  the  capabilities  of  tax  auditors  and  the  qualities  of  tax  audit  works.  The  research  gathered  
information  from  questionnaire  surveys,  which  were  sent  to  400  tax  auditors.  The  returned  
questionnaires  were  97 ,  which   accounted   for  24.25% .  The  findings  are  that  firstly,  the  capabilities  
of  tax  auditors  have  a positive  effect  on  the qualities   of  tax  audit  works.  Secondly, the qualities  of  tax  
audit  works  have  a  positive  effect  on  client  satisfaction  with  tax  auditors’  services.  Thirdly,  the  
capabilities  of  tax  auditors  have  a  positive  effect  on  client  satisfaction  with  tax  auditors’  services. The  
contributions  and  further  suggestions  for  future  research  in  this  area  are  also  illustrated  in  the  paper. 
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11. อาจารยสาวิตร ี           แสงวิรยิภาพ         หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในยุคการคาเสรีและยุคแหงขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารจึงถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจในการดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจ การลงทุน ท้ังนี้ขอมูลทางการเงินสวนใหญลวนไดมา
จากงบการเงินท่ีจัดทําโดยกิจการ งบการเงินท่ีถูกตองและมีคุณภาพจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
ธุรกรรมทางการเงิน งบการเงินท่ีถูกตองและมีคุณภาพไดมาจากการจัดทํา และแสดงขอมูลตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้งบการเงินตองมีความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชงบการเงินผูสอบบัญชีจึงเขามามีบทบาทในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอความถูกตองของงบการเงิน โดยกฎหมายกําหนดใหงบการเงิน
ตองไดรับการตรวจเปนประจําปจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีความเปนอิสระ  
 แตปรากฏวาจํานวนของผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีไมเพียงพอกับปริมาณงบการเงินท่ีตองให
มีการรับรองอยางมีคุณภาพ  ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนหนวยงาน
กํากับดูแลธุรกิจ  พยายามท่ีจะแกไขปญหาการขาดแคลนผูสอบบัญชีรับอนุญาต จนเมื่อไดมีการ
ออกพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2543 โดยใหยกเลิกการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน   ของหางหุนสวนจํากัด ท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และ
หรือมีรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท และหรือมีทรัพยสินรวมไมเกิน 30 ลานบาท ซ่ึงเปน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม(Small and Medium Enterprises: SMEs)  

หากแตวาการยกเลิกดังกลาว มีผลกระทบตองบการเงินท่ียื่นตอกรมสรรพากรเนื่องจาก
กรมสรรพากรยังคงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดใหบริษัทและหางหุนสวน มีผูตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต  แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะตองยื่นตอกรมสรรพากร พรอมกับ
แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) จึงไดมีการแกปญหา โดยกําหนดวิชาชีพ
บัญชีข้ึนใหมเรียกวาผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditors) ข้ึน ภายใตการกํากับดูแลของ
กรมสรรพากร แยกตางหากจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) ซ่ึงอยูภายใต
การกํากับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

จากเว็ปไซด (www.rd.go.th) ซ่ึงเปนของกรมสรรพากร ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2551 มีผูสอบ
บัญชีภาษีอากรท้ังหมดจํานวน 2,022 คน ท่ีทําหนาท่ีในการรับรองงบการเงินของหางหุนสวนจํากัด 
ท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และหรือมีรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท และหรือมีทรัพยสิน
รวมไมเกิน 30 ลานบาท ซ่ึงเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม(Small and Medium 
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Enterprises: SMEs) อยางไรก็ตามถึงแมผูสอบบัญชีภาษีอากรซ่ึงผานการทดสอบแลว แตถาหาก
ไมไดปฏิบัติตามกฎเกณฑ วิธีการตรวจสอบอยางเครงครัดก็จะทําใหไมสามารถตรวจพบส่ิงท่ี
ขัดแยงกับขอเท็จจริงในงบการเงินได ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูใชบริการหรือหางหุนสวน
ดังกลาวได 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาความรูความ สามารถ
ทางดานความรูในวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความสัมพันธตอคุณภาพงานสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรและความพึงพอใจของผูใชบริการอยางไร นอกจากนี้ยังตองการศึกษาคุณภาพ
งานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรวาเปนตัวกลางที่สรางความเช่ือมโยงความรูความสามารถ
ในดานความรูทางวิชาชีพและมีความสัมพันธอยางไรกับความพึงพอใจของผูใชบริการ ซ่ึงการเก็บ
ขอมูลไดจากการสํารวจความคิดเห็นของกลุมผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ียังคงปฏิบัติ งานอยู ณ เดือน
กรกฎาคม 2551  
 ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยชวยใหผูสอบบัญชีภาษีอากรสามารถนําขอมูลท่ีไดใชเปน
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทํางาน เพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีภาษีอากรใหเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการ และเพื่อใหกรมสรรพากรไดทราบขอมูลเพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถในดานความรูทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร
เพ่ือนําไปสูมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับ นอกจากนี้ ผลงานวิจัยยังเปนประโยชนตอผูใชบริการท่ีจะ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจ ท่ีจะเลือกผูสอบบัญชีภาษีอากรและยังสามารถใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะการบัญชีใหมีความทันสมัย   แผนการเผยแพรขอมูลท่ี
ไดจากงานวิจัยใหกับ 4กลุม คือ  ผูสอบบัญชีภาษีอากร   ผูใชบริการ   กรมสรรพากร   และ  คณะ
การบัญชีใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจะทําการรวบรวมขอมูลท่ีได
จากผลการวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานน้ัน ๆ และนําไปมอบใหกับหัวหนาของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนตอไป            
   
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การทําวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

(1) เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
(2) เพื่อศึกษาความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
(3) เพื่อศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร 
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(5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี
ภาษีอากรกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  

(6) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร
กับความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(7) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี
ภาษีอากรกับความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร 

 
1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 การทําวิจัยในเรื่องนี้มีสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้คือ 

สมมติฐาน 1  ความรูความสามารถในดานความรูทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร มี 
         ความสัมพันธเชิงบวกกบัคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

สมมติฐาน 2  คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ  
                      ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
สมมติฐาน 3 ความรูความสามารถในดานความรูทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร มี 

        ความสัมพันธเชิงบวกกบัความพึงพอใจของผูใชบรกิาร  
1.4 ขอบเขตของการวิจัย        

1.4.1 ประชากรและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมนักบัญชีวิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากรซ่ึงมีรายชื่อ

จากประกาศของกรมสรรพากร จํานวน  2 ,022 คนโดย เลือกกลุ ม ตัวอย า งโดยใช สูตร 
YAMANE(1973)     n  =   N  /  1+ NC2  =  400 โดย n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  N=ขนาดของ
ประชากร C =คาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง โดยสงแบบสอบถามไปทั้งส้ิน 400 ฉบับ
พบวามีแบบสอบถามตีกลับจํานวน 12 ฉบับ เม่ือครบกําหนด การเก็บแบบสอบถามไดรับ
แบบสอบถามท้ังส้ิน 100 ฉบับซ่ีงเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังส้ิน 97 ฉบับ จึงสรุปวามีอัตราผล
ตอบกลับรอยละ 24.25 ซ่ึงสอดคลองกับ (Aaker, Kumar and Say, 2001) ท่ีเห็นวาการสง
แบบสอบถามตองไดรับอยางนอยรอยละ 20 จึงเปนท่ียอมรับได 

1.4.2 ขอจํากัดของการวิจัย 
ขอจํากัดของการวิจัยนี้คือ การศึกษากลุมตัวอยางในภาพรวมของผูสอบบัญชีภาษีอากร ไม 

ช้ีเฉพาะเจาะจงแตละชนิดของอุตสาหกรรม เพื่อใหเขาใจถึงความรูความสามารถทางวิชาชีพของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร และความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของแตละอุตสาหกรรม 
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1.4.3 นิยามศัพท   
(1)  ความรูความสามารถ ทางวิชาชีพ (Professional  Competency) คือ ความรู 

ทางวิชาชีพ ท่ีกําหนดโดยกรมสรรพากรประกอบดวย การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี 
และผานการทดสอบ 3 วิชา ซ่ึงจัดทดสอบโดยกรมสรรพากรไดแก วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี 
และวิชาความรูเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีเกี่ยวของกับ    
หางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

(2)  คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) ของผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนไป 
ตามกระบวนการงานสอบบัญชีในคํานิยามของการสอบบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมการบัญชี
อเมริกัน  ( The American Accounting Association: AAA) ซ่ึงมี  4 ดาน คือ  

(2.1) การรวบรวมและการประเมินหลักฐานหมายถึงขอเท็จจรงิใดๆหรือ  
ขอมูลท่ีผูสอบบัญชีภาษีอากรไดรับโดยใชวิธกีารตรวจสอบตาม     หลักเกณฑท่ีกาํหนดไวและมี
หนาท่ีรวบรวมใหเพียงพอและทําการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนัน้ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
แสดงความเห็นเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ  

(2.2) ระบบสารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวหมายถึงสารสนเทศท่ีจะ 
ตรวจสอบนั้นจะเกี่ยวของกบัหลักเกณฑหรือมาตรฐานท่ีผูสอบบัญชีสามารถนําไปใชประเมิน
สารสนเทศดังกลาว  

(2.3) ความชํานาญและความเปนอิสระหมายถึงผูสอบบัญชีภาษอีากรควรมี 
ความรูความสามารถและความชํานาญในวชิาชีพ โดยมีความรูในวิชาชีพ มีการพัฒนาความรู
ตอเนื่อง มีทัศนคติและมีความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และ  

(2.4) การรายงาน หมายถึงรายงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรถึงส่ิงท่ีตรวจพบ 
จากการปฏิบัตงิานตรวจสอบ มีการจัดทํารายงานและรบัรองตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรเปนผู
กําหนด 

(3) ความพึงพอใจของผูใชบริการ (Customer Satisfaction) (Gerson,1993)   
หมายถึงลูกคาไดรับการตอบสนองในระดับตามท่ีคาดหวัง หรือเกินความคาดหมาย ทําใหเกิดการ
ใชบริการอยางตอเนื่อง 

(4) ผูประกอบกิจการ SMEs คือ หางหุนสวนจดทะเบียนท่ีมีทุนจดทะเบียนไม  
เกิน 5 ลานบาทและหรือมีรายไดไม เกิน 30 ลานบาท และหรือมีทรัพยสินรวมไมเกิน 30 ลานบาท 
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1.4.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคาดวาจะชวยให 

(1) หนวยงานท่ีกํากับดูแลหรือเกีย่วของกับผูสอบบัญชีภาษีอากรทราบถึงขอมูล 
และลกัษณะท่ัวไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(2) หนวยงานท่ีกํากับดูแลผูสอบบัญชีภาษีอากรทราบแนวทางในการพัฒนา 
ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร ไปสูมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผู
ประกอบ   ธรุกจิหางหุนสวนจํากัด ท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และหรือมีรายไดรวมไม
เกิน 30 ลานบาท และหรือมีทรัพยสินรวมไมเกิน 30 ลานบาท   

(3) ผูสอบบัญชีภาษีอากรสามารถพัฒนาความรูความสามารถและคุณภาพงาน  
สอบบัญชีใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(4) ธุรกิจหางหุนสวนจดทะเบียน ท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และหรือมี 
รายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท และหรือมีทรัพยสินรวมไมเกิน 30 ลานบาท มีปจจยัท่ีใชประกอบ 
การตัดสินใจเลือกผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(5) ผูท่ีสนใจงานวจิัยดานคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
นําไปใชเปนแนวทางในการทํางานวิจยัในอนาคต 
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยผูวิจัยตองการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรซ่ึงเปนตัวแปรตน (Independent variable)  คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีภาษีอากร ซ่ึงเปนตัวแปรกลาง (Moderator variable)  และ ความพึงพอใชของผูใชบริการ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรซ่ึงเปนตัวแปรตาม (Dependent variable)   

 
        Independent variable                         Moderator variable                      Dependent variable   

                                              
 

  
 
ภาพ 1  ความสัมพันธของความรูความสามารถทางวิชาชีพ คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร และความพึงพอใจของ
ผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ความรูความ สามารถทาง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษี

คุณภาพ 
งานสอบบัญชี 

ความพึงพอใจของ ผูใชบริการ 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

DPU



6 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในบทนีจ้ะกลาวถึงเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัตางๆ ท่ีเกีย่วของกับการศึกษา  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบรกิารผูสอบบัญชีภาษีอากรซ่ึงผูวิจัยนํามาเปน
แนวทางในการศึกษา  ดังนี ้
 
2.1  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชพีการสอบบัญช ี
    จากการท่ีมีการยกเลิกประกาศ  คณะปฏิวัติฉบับท่ี  285 (ปว .  285 )  โดยตราเปน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 แทน 
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 285 ซ่ึงจากการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาว หางหุนสวนจด
ทะเบียนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท และหรือมี
รายไดไมเกิน 30 ลานบาทและหรือมีสินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท ไมตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต(Certified Public 
Accountant : CPA)  ท่ีตองยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ท้ังนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีส้ินสุด
ในหรือหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 เปนตนไป 
 
 อยางไรก็ตาม ในทางภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต  กําหนดวาเพื่อประโยชนในการจัดเก็บ
ภาษีอากร การตรวจสอบและรับรองบัญชีจะกระทําไดโดยบุคคลท่ีไดรับอนุญาต ตามท่ีอธิบดี
กําหนด ซ่ึงจะเปนไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
เรื่อง กําหนดระเบียบเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 แหง
ประมวลรัษฎากร กําหนดวา บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลจะตองจัดทํางบการเงิน ท่ีจัดทําข้ึน
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  และยื่นพรอมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตาม
ประมวลรัษฎากร  โดยใหมีการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตองกระทําโดย “ผูตรวจสอบและ
รับรองบัญชี”  ดังนั้น จึงตองมีผูตรวจและรับรองบัญชีเฉพาะหางหุนสวนจดทะเบียนท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย ท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดใหงบการเงินดังกลาวขางตนไดรับการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรอาศัยอํานาจความในมาตรา 3 สัตต 
แหงประมวลรัษฎากร ออกประกาศ เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผูตรวจสอบภาษี
อากร  เรื่อง กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดย มีคําส่ังกรมสรรพากร ดังนี้ 
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(1) ท.ป. 98/2544 เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออก 
ใบอนุญาต การอบรม การตออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(2) ท.ป. 122/2545 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานและการรายงานการ 
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(3) ท.ป.123/2545 เรื่องกําหนดจรรยาบรรณของผูตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 

ซ่ึงคําส่ังกรมสรรพากรดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีส้ินสุดในหรือ 
หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545  
 จากคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 98/2544 เรื่อง การกําหนดการทดสอบเพ่ือเปน ผูสอบบัญชี
ภาษีอากร ซ่ึงมีการทดสอบ 3 วิชา คือ วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี และความรูเกี่ยวกับประมวล
รัษฎากร และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีเกี่ยวของกับหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย   

โดยความรูความสามารถทางดานความรูในวิชาชีพของผูสอบบัญชี  มาจากคําส่ัง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 98/2544 กําหนดขอบเขตของแตละวิชาดังนี้ 

(1) วิชาการบัญชี ใหมีความรูการบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน โดยครอบคลุม 
ในเรื่องแมบทการบัญชี การบันทึกบัญชีการจัดทํางบการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการคา  เรื่อง 
กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2544 การเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูเปนหุนสวน การรับรู
รายไดและคาใชจาย การบัญชีตนทุนผลิตสินคา    

(2) วิชาการสอบบัญชี มีความรูความสามารถเก่ียวกับการสอบบัญชีตามหลักเกณฑ 
การปฏิบัติงานและการรายงานสําหรับผูสอบบัญชีภาษี ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร 
โดยครอบคลุมถึงหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน หลักพื้นฐานของการควบคุม
ภายใน  การประเมินความเส่ียง เทคนิคตางๆ ท่ีใชในการตรวจสอบบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ 
แนวการตรวจสอบ การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชี จรรยาบรรณของผูตรวจสอบและ
รับรองบัญชี   

(3) ความรูเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนท่ี 
เกี่ยวของกับหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  ซ่ึงประมวลรัษฎากรนั้นจะเนนเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษี เ งินไดนิติ บุคคลของหางหุนสวนจดทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป หนาท่ีเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ การนําสง
ภาษี การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย การจัดทํารายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร รวมถึง
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ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร รวมถึง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศและคําส่ังของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ไทย  
2.2 ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

คณะกรรมการการการศึกษาของ สมาพันธนักบัญชีสากล (International Federation of 
Accountant : IFAC) ไดกําหนดแนวทางในการศึกษาเพื่อเปนมาตรฐานการศึกษา สําหรับนักวิชา
บัญชีชีพ (International Education Standards for professional: IES) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถไวดังนี้ 
 ความรูทางวิชาชีพ (Professional knowledge) หัวขอตางๆท่ีรวมมาเปนหัวขอการเรียนของ
วิชาบัญชี รวมทั้งสาขาวิชาทางธุรกิจตางๆ ท่ีเม่ือมารวมกันแลวจะเกิดองคความรูท่ีจําเปนตอ 
นักวิชาชีพบัญชี 

ทักษะทางวิชาชีพ (Professional skill) ความสามารถประเภทตางๆท่ีจําเปนตอการนําความรู
ทางวิชาชีพ คานิยม จริยธรรม และแนวความคิดทางวิชาชีพไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ นักวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีทักษะจํานวนหนึ่ง 
รวมทั้งทักษะเฉพาะดาน และทักษะในการทํางาน ทักษะองคกรและการบริหารธุรกิจ ทักษะเฉพาะ
บุคคล ทักษะในการส่ือสารระหวางบุคคล ทักษะความรูตางๆ และทักษะในการพิจารณาเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ 

ความสามารถ (Capability) ความสามารถนั้น เปนลักษณะของบุคคลท่ีทําใหบุคคลสามารถ
ทําหนาท่ีของตนได ขณะท่ีความสามารถทํางานนั้นหมายถึงการแสดงการปฏิบัติงานจริง การมี
ความสามารถเปนตัวบงช้ีวาบุคคลหนึ่งมีความสามารถที่จะทํางานไดอยางดีในท่ีทํางาน 
ความสามารถนั้นรวมถึงความรูในระดับท่ีนาพอใจ ทักษะเฉพาะดานและทางการทํางาน ทักษะ
ทางการปฏิบัติ ความสามารถดานความรู (รวมทั้งวิจารณญาณทางวิชาชีพ) และคานิยม จริยธรรม 
และแนวคิดทางวิชาชีพ  ความสามารถเหลานี้บางทีอาจถูกกลาวถึงในเอกสารอ่ืนวาเปน
ความสามารถ (Competencies, capacities, abilities) ทักษะท่ีสําคัญ ทักษะหลัก ทักษะและคานิยม
พื้นฐาน แนวความคิด ลักษณะนิสัยท่ีทําใหแตกตาง คุณสมบัติท่ีแพรหลาย และลักษณะของบุคคล 

ความสามารถทํางาน (Competence) การสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานถึงระดับท่ี
กําหนดไว ภายใตสภาวะแวดลอมการทํางานจริง ความสามารถทํางานหมายถึง ความสามารถที่
แสดงเพ่ือทําหนาท่ีหรืองานท่ีเกี่ยวของใหถึงมาตรฐานท่ีกําหนดไว  ขณะท่ีความสามารถ 
(Capability) หมายความถึงลักษณะของบุคคลท่ีทําใหมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงาน ความสามารถ
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ทํางานหมายถึงการแสดงการปฏิบัติงานจริง ความสามารถทํางานอาจวัดไดโดยหลายวิธี รวมถึงการ
ปฏิบัติงานในที่ทํางาน การจําลองการปฏิบัติงานจริง การทดสอบโดยการเขียนหรือพูด และการ
ทดสอบดวยตนเอง 
2.3 คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
 จากขอกําหนดในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร ซ่ึงตองมีความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงิน จึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีเชนเดียวกับ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้นกระบวนการงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรจึงเปน
กระบวนการเดียวกันกับงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

นิพันธ   เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550 ) ไดสรุปสาระสําคัญของคํานิยาม
ของการสอบบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมการบัญชีอเมริกัน (The American Accounting Association: 
AAA) วาเปน “กระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศเพ่ือระบุและ
รายงานเก่ียวกับระดับความสอดคลองของสารสนเทศน้ันกับหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และการ
ส่ือสารผลลัพธใหผูใชท่ีสนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและมี
ความเปนอิสระ” ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงวัดคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ตามนิยาม
ดังกลาวซ่ึงคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรมี  4 องคประกอบ ไดแก  

1. การรวบรวมและการประเมินหลักฐานหมายถึง ขอเท็จจริงใดๆหรือขอมูลท่ีผูสอบบัญชี
ภาษีอากร ไดรับโดยใชวิธีการตรวจสอบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวและมีหนาท่ีรวบรวมให
เพียงพอและทําการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนั้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการแสดงความเห็น
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ  

2. ระบบสารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวหมายถึง สารสนเทศที่จะตรวจสอบนั้นจะ
เกี่ยวของกับหลักเกณฑหรือมาตรฐานท่ีผูสอบบัญชีสามารถนําไปใชประเมินสารสนเทศดังกลาว  

3.  ความชํานาญและความเปนอิสระหมายถึงผูสอบบัญชีภาษีอากรควรมีความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพ โดยมีความรูในวิชาชีพ มีการพัฒนาความรูตอเนื่อง มี
ทัศนคติและมีความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และ  

4. การรายงาน หมายถึงรายงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรถึงส่ิงท่ีตรวจพบจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการจัดทํารายงานและรับรอง ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรเปนผูกําหนด 
2.4 ความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร 
 ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) (Kotler, 1997) เปนระดับความรูสึกของ
ลูกคาท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบผลประโยชนของคุณสมบัติของผลิตภณัฑหรือบรกิาร กับการ
คาดหวังของลกูคา ความแตกตางระหวางผลิตภณัฑและการคาดหวังของลูกคาทําใหเกิดเปนความ
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พอใจ ความคาดหวังของบุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณในอดีตของผูซ้ือ สวน
ผลประโยชนของผลิตภณัฑหรือบริการ เกดิจากนกัการตลาดและฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของพยายามสราง
มูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับผลิตภณัฑหรือบรกิาร ท้ังจากตัวผลิตภัณฑหรือบรกิารเอง และจาก
การตลาด  
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 มีนักวิจัยหลายทานพยายามที่จะใหคํานิยามของคําวา คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีภาษีอากร การวัดคาของคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร การศึกษาปจจัยท่ีมี
ความเกี่ยวของกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรหลาย ๆ แงมุม ซ่ึงจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและขอสรุปท่ีไดจากทฤษฎี และงานวิจัยเชิงประจักษตางๆ มีปจจัยมากมายท่ีมี
อิทธิพลตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ดังเชน   

DeAngelo (1981)  ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับคุณภาพของงานสอบบัญชีไววา “งานสอบบัญชีท่ี
มีคุณภาพนั้นผูสอบบัญชีจะตองสามารถตรวจพบขอผิดพลาดและสามารถท่ีจะรายงานขอผิดพลาด
ท่ีตรวจพบนั้นได  ซ่ึงการท่ีจะตรวจพบขอผิดพลาดนั้นไดก็ตองข้ึนอยูกับความรูความสามารถ   
เทคนิคท่ีใช     การวางแผนการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี”  และยังศึกษาพบวา  “สํานักงานสอบ
บัญชีท่ีมีขนาดใหญ จะสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดดีกวา เนื่องมาจากท่ีวาสํานักสอบบัญชีท่ีมี
ขนาดใหญยอมจะมีช่ือเสียงมาก  จะตองรักษาช่ือเสียงใหคงไวดวยการใหบริการงานสอบบัญชีท่ีมี
คุณภาพ และยิ่งไปกวานั้นสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญสามารถท่ีจะจัดสรรทรัพยากรตางๆ ได
ดีกวา ไมวาจะในเรื่องของบุคลากรและการจัดการ โดยท่ีจะสรรหาผูสอบบัญชีและทีมงานสอบ
บัญชีท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีสูงมารวมงานได นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการ
เกี่ยวกับเทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชีท่ีดีอีกดวย   ดังนั้นการอบรมอยางตอเนื่องและ
ประสบการณท่ียาวนานจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจพบขอผิดพลาดในงบ
การเงินได  สวนการรายงานขอผิดพลาดท่ีตรวจพบนั้นจะข้ึน  อยูกับความเปนอิสระจากผูใชบริการ
แตละราย โดยผูสอบบัญชีท่ีมีความเปนอิสระมากมีแนวโนมท่ีจะรายงานขอผิดพลาดท่ีตรวจพบ
มากกวา” 

 Palmrose (1988) ใหความหมายของคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ไววา 
“งานสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพก็คือการที่งบการเงินไมมีขอผิดพลาดใด ๆ ดังนั้น ถาหากผูสอบบัญชี
ทํางานบกพรอง  ไมไดใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี หรือละเลยตอขอผิดพลาดที่ตรวจพบนั้น 
จะสงผลใหงบการเงินท่ีตรวจสอบมีขอผิดพลาด และเปนการส่ือวางานสอบบัญชีนั้นมีคุณภาพต่ํา 
ซ่ึงถาจะกลาวอีกนัยหนึ่งวาความผิดพลาดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ท่ีทําใหเกิดเปนขอผิดพลาด
ในรายงานการเงินนั้น สามารถเปนตัวบงช้ีในการวัดคุณภาพของงานสอบบัญชีได วิธีวัดการ
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ประเมินความผิดพลาดของการปฏิบัติงานสอบบัญชีดูไดจาก อัตราการท่ีผูสอบบัญชีหรือสํานัก
งานสอบบัญชีถูกฟองรองดําเนินคดีเกี่ยวกับขอผิดพลาดท่ีปรากฏในรายงานทางการเงิน” 
 Teop  และ Wong (1993)  ใหความหมายของคุณภาพของงานสอบบัญชีไววา “คุณภาพของ
การรายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดงไวในรายงานทางการเงินซ่ึงเปนลักษณะขอมูล ท่ีมีคุณคาตอ
ผูใชรายงานทางการเงิน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือขอมูลท่ีแสดงในรายงานการเงินจะตองเปน
ประโยชนและเปนขอมูลท่ีมีคุณคาตอผูใชรายงานทางการเงิน” 
   McKeown et al. (1991) Chen and Church (1998) Summer (1998) และ Casterella et al. (1999) 
ไดทําการวิจัยโดยศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรวา “แมวาผูสอบ
บัญชีจะไมมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการพยากรณความอยูรอดในการดําเนินกิจการตอไปในอนาคต
ของลูกคา แตอยางไรก็ดีการท่ีผูใชรายงานทางการเงินและสาธารณะชนไมไดรับขอมูล ความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง หรือไมไดรับรายงานสอบบัญชีซ่ึงบงช้ีถึงสถานะท่ีไมมีความม่ันคงของกิจการ 
ในปกอนท่ีกิจการจะลมละลาย จะถือวารายงานสอบบัญชีฉบับนั้นผิดพลาดและลมเหลว ก็ถือเปน
รายงานการสอบท่ีไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ํา” 
 จากงานวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวาปจจัยเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี
อากร เปนปจจัยท่ีนาสนใจกับงานของผูวิจัยท่ีไดทําการวิจัย ดานปจจัยดานคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอ
งานสอบสอบบัญชี ดานการรวบรวมและประเมินหลักฐานในการนําเสนอรายงาน โดยให
ความสําคัญในความถูกตองของขอมูลและขอเท็จจริง 

Tyrone M.Carlin et al. ( 2008 )ไดทําการวิจัยโดย ศึกษาคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีจะ
กําหนดไดเนื่องจากมีความเกี่ยวของกับความเปนไปไดท่ีมีการละเวนการรายงานที่มีสาระสําคัญ
ในงบการเงิน หรือทําใหการรายงานงบการเงินผิดพลาด ซ่ึงงานวิจัยกอนหนานี้ เ ช่ือม่ันวา
สํานักงานตรวจสอบขนาดใหญ (Big 4)  มีความคลายคลึงกันในเรื่องการจัดเตรียมขอมูลเชิง
คุณภาพการตรวจสอบระดับสูงกวาสํานักงานตรวจสอบขนาดเล็ก (non – Big 4)  อยางไรก็ตามมี
หลักฐานเพียงเล็กนอยท่ีมีเอกสารรองรับ  เกี่ยวกับความแตกตางเชิงคุณภาพระหวางสํานักงาน
ตรวจสอบขนาดใหญ ยกเวนการลมเหลวของ Arthur Anderson  ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการพัฒนา
วิธีการเกี่ยวกับคุณภาพกับการตรวจสอบท่ีดีข้ึน ระหวางสํานักงานตรวจสอบบัญชี Big 4 และมี
ความพยายามท่ีจะตอบคําถามเกี่ยวกับขอสันนิฐานเชิงคุณภาพของการตรวจสอบ ผลจากการ
ตรวจสอบพบวาเปนส่ิงท่ีนาแปลกใจเม่ือพบวา มีการลมเหลวในระบบของการตรวจสอบของBig 
4 ในมาเลเซียในการเปดเผยการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม” 

จึงสามารถสรุปไดวาขอมูลเชิงคุณภาพในการตรวจสอบระดับสูงจะเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอสํานักงานขนาดเล็กและขนาดใหญ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาผลของอิทธิพลดังกลาวจะนํามาใช
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ประโยชนในการทําวิจัยของผูวิจัยครั้งนี้โดยขอมูลคุณภาพในการตรวจสอบ  จะเปนปจจัยท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับลักษณะคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีดี ท่ีชวยใหความเห็นตองบ
การเงินเกี่ยวกับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และสะทอนถึงเนื้อหาของงบการเงินไดซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน 

Jong–Hag Choi et al. (2007) ศึกษาขนาดของสํานักงานตรวจสอบ  คุณภาพงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีภาษีอากร และคาบริการสอบบัญชี โดยใชตัวอยางจากลูกคาท่ีใชบริการตรวจสอบ
ในป  2000-2005  งานวิจัยนี้ ศึกษาวาขนาดของสํานักงานตรวจสอบในระดับทองถิ่นมี
ความสัมพันธกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร คาบริการสอบบัญชี และความ
เปนผูนําในอุตสาหกรรมการสอบบัญชีหรือไมและอยางไร  Jong–Hag Choi et al. (2007) วัด
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร จากตัวเลขคาสัมบูรณ ของรายการคงคางท่ีไม
ปกติ  สวนขนาดของสํานักงานจะมีการกําหนดโดยใช 2 หลักเกณฑ คือ จํานวนของลูกคาในแต
ละสํานักงาน และคาบริการการสอบบัญชีโดยรวมของแตละสํานักงาน ผลการวิจัยพบวา ขนาด
ของสํานักงานมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
ภาษีอากร และคาบริการสอบบัญชี ความสัมพันธเชิงบวกนี้สนับสนุนมุมมองท่ีวา สํานักงานขนาด
ใหญมีคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในระดับสูงกวาสํานักงานขนาดเล็ก และ
ความแตกตางในดานคุณภาพนี้จะเปนตัวกําหนดราคาตลาดของคาบริการสอบบัญชี  

จากผลการทดสอบของ Jong-Hag Choi et al. ดังกลาว ปจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบ 
และการกําหนดคาบริการในการสอบบัญชี เปนปจจัยท่ีผูวิจัยสนใจในการทําวิจัยครั้งนี้ ในกรณีท่ี
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการตรวจสอบ คาบริการในการสอบบัญชี ซ่ึงกอใหเกิดความพอใจของ
ผูใชบริการ เชนเดียวกันกับการทําวิจัยของผูวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงมีอิทธิพลดานปจจัยความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ โดยเฉพาะลูกคาท่ีเปนกิจการขนาดเล็ก จะมีปญหาคาบริการในการสอบบัญชี และ
นอกจากนั้นปจจัยท่ีมีอิทธิพลดังกลาวยังนํามาใชในการวิจัย โดยคํานึงถึงคาบริการในการสอบบัญชี  
ท่ีมีความเหมาะสมกับงานโดยนับท่ีราคาไมแพง รวมทั้งการเอาใจใสใหบริการท่ีดีเยี่ยม อัธยาศัยท่ีดี 
มีจรรยาบรรณในการทํางาน ดวยคุณภาพราคาและความเปนมืออาชีพ 

Serdar Ozkan et al. (2009)ไดทําวิจัยโดยศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบ ใน
การเปดเผยนโยบายทางการบัญชี:สงผลตอนโยบายการรับรูรายได พบวา “ การเปดเผยนโยบาย
ทางการบัญชีเปนสวนสําคัญของการรายงานทางการเงิน ซ่ึงผูบริหารมีทางเลือกในการจัดเตรียม
ขอมูลท่ีมีคุณคาท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ การใหความสําคัญของการรายงานเกี่ยวกับรายไดและ
การบริหารกําไร ทําใหตองมีการกําหนดนโยบายการเปดเผยการรับรูรายได เนื่องจากเปนรายการท่ี
มีความสําคัญตอผูใชรายงานทางการเงิน” และยังพบอีกวา “การวัดคุณภาพการตรวจสอบ โดย Big 
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4 และ non – Big 4  ขนาดของสํานักงานตรวจสอบ จํานวนรายการที่เปดเผยและระยะเวลา ไมมี
ความสัมพันธกับการเปดเผยนโยบายทางการบัญชี ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเปดเผยนโยบายเกี่ยวกับ
การรับรูรายได มีความสัมพันธกับบริษัทมากกวาผูตรวจสอบ งานวิจัยช้ินนี้ยังแสดงใหเห็นวามี
ความจําเปนสําหรับการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปดเผยนโยบายทางบัญชี จึงตองเรียกรองใหผูตรวจ
สอบใหความสําคัญโดยการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปดเผยนโยบายทางการบัญชี” 

 จากผลการวิจัยขางตนของ Serdar Ozkan et al. ผูวิจัยเห็นวา ปจจัยจํานวนรายการท่ี
เปดเผยดังกลาว เม่ือนํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้จะเปนปจจัยสําคัญของผูสอบบัญชีภาษีอากรใน
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยเฉพาะการออกรายงานการตรวจสอบถูกตอง เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกรมสรรพากรกําหนด รวดเร็วทันเวลาได   

Katherine Gunny et al. ( 2007) ศึกษาคุณภาพของการตรวจสอบมีความเกี่ยวของกับ
ชวงเวลาในการเปนผูตรวจสอบ ประสบการณในอุตสาหกรรม และคาบริการในการสอบบัญชี 
หรือไม หลักฐานจากความคิดเห็นของ PCAOB พบวา “ประสบการณของผูตรวจสอบในใน
อุตสาหกรรมนั้น มีความสําคัญมากกวาชวงเวลาท่ีเปนผูตรวจสอบ และยังพบอีกวาประสบการณ
ของผูตรวจสอบในระดับทองถิ่น มีคุณภาพในการตรวจสอบสูงกวาในระดับนานาชาติ คาบริการ 
ในการตรวจสอบท่ีผิดปกติและคาบริการในการตรวจสอบรวมทั้งมีความเกี่ยวของกับความไม
เพียงพอในการคนหาขอมูลเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน นอก จากนั้นปฏิกิริยาระหวางคาบริการท่ี
ผิดปกติ และชวงเวลาท่ีเปนผูตรวจสอบที่ยาวนานในกิจการเดิม จะมีโอกาสเพิ่มข้ึนในการ
ตรวจสอบไมเปนไปตาม GAAP และพบวาขนาดของสํานักงานตรวจสอบ ลูกคา ผูกํากับดูแล และ
อ่ืนๆ   มีความเกี่ยวพันธกับคุณภาพของการตรวจสอบ”  

จากผลการวิจัยดังกลาวของ Katherine Gunny et al. ผูวิจัยเห็นวาปจจัยเกี่ยวกับขนาดของ
สํานักงานตรวจสอบ ลูกคา ชวงเวลา ผูกํากับดูแล จะเปนปจจัยท่ีสําคัญในการทําวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงจะ
เปนปจจัยตอความพึงพอใจของผูใชบริการ รวมทั้งผูสอบบัญชีภาษีอากร นําช่ัวโมงการทํางานมา
เปนช่ัวโมงการฝกงานเพื่อสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต                                                                                             

Bruce K. Behn et al. ( 2007) ศึกษาคุณภาพของการตรวจสอบ และคุณสมบัติในการ
พยากรณของนักวิเคราะห ภายใตขอสมมติฐานท่ีวา คุณภาพของการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความนาเช่ือถือของรายงานท่ีไมสามารถสังเกตุเห็นได มีการตรวจสอบส่ิงท่ีเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการพยากรณกําไรทางบัญชีโดยนักวิเคราะห จากหลักฐานพบวา “ในการพยากรณ
กําไรทางบัญชีของนักวิเคราะหมีความถูกตองแมนยําอยูในระดับสูง แตการเผยแพรการพยากรณ
ใหกับลูกคาของผูตรวจสอบบัญชีระดับ Big 5 มีนอยกวาลูกคาของผูตรวจสอบบัญชีระดับ non- Big 
5” และยังพบตอไปอีกวา “ผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณหรือความชํานาญในอุตสาหกรรมมี
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ความสัมพันธ กับความถูกตองแมนยําในการพยากรณระดับสูง สวนการเผยแพรคําพยากรณใหกับ  
ผูตรวจสอบ non- Big 5 มีระดับนอยกวา ผูตรวจสอบ non- Big 5  ผลจากการศึกษาโดยสรุปพบวา
คุณภาพในการตรวจสอบระดับสูงมีไดโดยผูตรวจสอบ Big 5  และผูสอบบัญชี non – Big 5 ท่ีมี
ความชํานาญในอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอนักวิเคราะหในการพยากรณท่ีดีกวา 

 จากผลการวิจัยดังกลาวของ Bruce K. Behn et al. ผูวิจัยจึงเห็นวา ปจจัยความนาเช่ือถือของ
การรายงาน ความถูกตอง ความชํานาญ นาจะเปนปจจัยท่ีนํามาใชในการทําวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนเกี่ยวกับลักษณะของคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีดี ปจจัยการ
รวบรวมและประเมินหลักฐานดานสารสนเทศ ความชํานาญและความเปนอิสระและการายงาน อัน
จะมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  Dennis Chambers et al. ( 2008 ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการตรวจสอบ และ
รายการคงคางท่ีผิดปกติ พบวา “ความสําคัญของรายการคงคางเกี่ยวกับการสงคืนและรับคืนสินคา 
ทีมีความสัมพันธเชิงลบกับคุณภาพการตรวจสอบ โดยท่ี คุณภาพการตรวจสอบท่ีต่ํากวานําไปสูการ
ผิดปกติของรายการท่ีคงคางท่ีมีจํานวนเงินมากกวา และเกี่ยวของกับการสงคืนและรับคืนสินคา เรา
จึงอธิบายไดวาความเช่ือมโยงระหวางคุณภาพการตรวจสอบ” 

จากงานวิจัยดังกลาวของ Dennis Chambers et al. ผูวิจัยจึงเห็นวา ปจจัยของคุณภาพการ
ตรวจสอบที่ต่ํา นําไปสูความผิดปกติรายการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีนาสนใจดานคุณภาพงานสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรในการายงานของผูวิจัยครั้งนี้ 

Donald R. Deis, Jr. et al.( 1992 ) ตัวกําหนดคุณภาพการตรวจสอบใน Public Sector 
คุณภาพการตรวจสอบถูกกําหนดความเปนไปไดท่ีผูตรวจสอบจะสามารถคนพบ และรายงาน
เกี่ยวกับระบบการบัญชีของลูกคา อธิบายความแตกตางของคุณภาพการตรวจสอบบัญชีไดสองขอ 
คือ ช่ือเสียงและความขัดแยงทางอํานาจ  เพราะวาหนาท่ีของผูตรวจสอบในการรวม “Client – 
specific   quasi – rents” เปนส่ิงจูงใจในการทําใหคุณภาพการตรวจสอบต่ําลง ในการมอบใหกับ
ลูกคา อยางไรก็ตามขนาดของสํานักงานสอบบัญชี  เปนตัวกําหนดผลการทบทวนท่ียังคงมี
ความสําคัญสําหรับลูกคา ซ่ึงโดยพื้นฐานแลวยอมใหช่ือเสียงของบริษัทเขามามีสวนเกี่ยวของ  และ
มีความสําคัญมากกวาการรักษาไวซ่ึงความตองการสวนอ่ืนๆ ของลูกคา  ความคาดหวังดังกลาวนี้
เปนการสรุปไดวา 

(1) คุณภาพของการตรวจสอบลดลง  ถาชวงเวลาการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบ
เพิ่มข้ึน 

(2) คุณภาพของการตรวจสอบเพิ่มข้ึน สอดคลองกับจํานวนของลูกคา 
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(3) คุณภาพการตรวจสอบมีความสัมพันธตรงกันขามกับขนาดและสภาพทางการเงิน
ของบริษัท 

(4) คุณภาพของผูตรวจสอบสามารถท่ีจะปรับปรุงได  เม่ือผูตรวจสอบรับรูวางาน ท่ีทํา 
จะตองถูกตรวจสอบโดยบุคคลท่ี 3 
 

 การศึกษานี้ไดวิเคราะห การตรวจสอบโดยบุคคลท่ี 3ซ่ึงพบวา “มีความสัมพันธกับตัวช้ีวัด
คุณภาพการตรวจสอบ ผลการศึกษานี้ยังยืนยันวาคุณภาพของการตรวจสอบและการรายงานการ
ตรวจสอบอยางทันเวลา จํานวนช่ัวโมงท่ีใชในการปฏิบัติการตรวจสอบจริง สรุปวาจํานวนช่ัวโมงท่ี
ใชมีความเหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนของคุณภาพการตรวจสอบ เม่ือตัวช้ีวัดตัวอ่ืนๆ ไมสามารถท่ีจะ
นํามาใชได”  

Morris et al.(  2009  ) ศึกษาผลกระทบของภาวะผูนําท่ีแทจริง และวัฒนธรรมองคกรดาน
จริยธรรมตอพฤติกรรมของผูตรวจสอบพบวา “ ผูสอบบัญชีภายนอกท่ีมีพฤติกรรมไมเปนมืออาชีพ
ในการรายงานทางการเงินท่ีมีความผิดพลาดหลายครั้งและสงผลใหเกิดการลมลายของธุรกิจ  ผู
ตรวจสอบบัญชีถูกตําหนิเกี่ยวกับความผิดพลาดในการคนหาการทุจริตหรือความผิดปกติของ
รายงานทางการเงินนําไปสูความลมเหลวของธุรกิจ ในสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญตองการใหมี
การสงเสริมจริยธรรมภายในองคกรมากข้ึน ซ่ึงหมายความวาพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาท่ีในการตรวจสอบ เชนการเซ็นเอกสารลวงหนา การรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบไม
เพียงพอ และการไมรายงานเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ การสงเสริมจริยธรรมตามคําแนะนํานี้มีขอ
สมมติฐาน 2 ขอ  

1. พฤติกรรมของผูตรวจสอบเปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพการตรวจสอบ 
2. พฤติกรรมของพนักงานไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขององคกร” 
จากงานวิจัยดังกลาวของ Morris et al.จะเห็นวา การายงานการตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงใน

การปฏิบัติตรวจสอบจริง เปนปจจัยท่ีนาสนใจท่ีนํามาเปนปจจัยความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานการบัญชี รวมท้ังปจจัยความรูความสามารถ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีใน
ครั้งนี้ 
 Ismal et al. (2006) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และ
ความจงรักภักดีตอสํานักงานสอบบัญชี โดยศึกษาความสัมพันธท่ีไดมาจากการสังเกตบริษัทของ
มาเลเซียท่ีมีการใชบริการตรวจสอบบัญชีของ Big 4 (Pricewater House Coopers, Ernst and Young, 
KPMG, และ Kassim Chon Deloitte) และบริษัทท่ีไมใช Big 4 พบวา “บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยมีความพึงพอใจในส่ิงท่ีมองเห็นไดชัดเจน สัมผัสได ส่ิงท่ีลูกคาไมมีความพึงพอใจมาก

DPU



16 
 

ท่ีสุดคือมุมมองดานความความรูสึก ความพึงพอใจของลูกคาจะนําไปสูความสัมพันธท่ีดีและจะมี
ความจงรักภักดีตอองคกร พรอมการกลับมาใชบริการซํ้า” 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยเห็นวา ความสําคัญของความพึงพอใจจะนําไปสูการใชบริการซํ้า  
Parasuraman et al. (1998) ทําการวิจัยเรื่อง วิธีการวัดความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพงานบริการ 
( SERVQUAL) เปนปรัชญาเชิงวิชาการท่ีประกอบไปดวยองคความรู ใชในการพัฒนาคุณภาพของ
การบริการ  พบวา “ ลูกคาพิจารณา 5 ปจจัยในการประเมินคาคุณภาพของงานบริการ ไดแก ความ
นาเช่ือถือ ความรับผิดชอบ การรับประกัน ความเอาใจใส ความมีตัวตนกลาวคือ 

Reliability ความนาเชื่อถือ เปนความสามารถท่ีจะสรางบริการท่ีไววางใจในคําม่ันสัญญาท่ี
ใหกับลูกคาได  

Responsiveness ความรับผิดชอบ เปนความเต็มใจท่ีจะชวยลูกคาและใหบริการได
ตลอดเวลา 

Assurance การรับประกัน อางอิงมาจากความรูในการใหบริการผสานกับมารยาทและ
ความสามารถในการทําใหเช่ือถือและความมั่นใจในคุณภาพสินคา 

Empathy ความเอาใจใส  การใหความสําคัญตอลูกคา คือการดูแลท่ีใหลูกคาแตละราย
ประทับใจ 

Tangibles ความมีตัวตน คือ รูปลักษณของบริษัท เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร และเอกสาร” 
จากคํานิยามความพึงพอใจของลูกคาขางตนของ ผูวิจัยเห็นวา ความพึงพอใจของลูกคาเปน

คํานิยามที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ดวย 
Percy, J.P. (1997)   รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความคาดหวังของผูใชงบการเงินตอผูสอบ

บัญชีจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของหลายเรื่อง สรุปไดดังตอไปนี้  
(1) ผูใชงบการเงินคาดหวังใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินวามีความ

ถูกตองและเช่ือถือไดในระดับท่ีเพียงพอตอการนําไปใชในการตัดสินเชิงเศรษฐกิจ
หรือไม  

(2) ผูใชงบการเงินคาดหวังใหผูสอบบัญชีเตือนผูใชงบการเงินถึงความเส่ียงและความ
ไมแนนอนท่ีอาจนําไปสูการลมละลายของกิจการ   

(3) ผูใชงบการเงินคาดหวังใหผูสอบบัญชีรายงานวากิจการดําเนินการโดยถูกตองตาม
กฎหมายหรือไม  

(4) ผูใชงบการเงินคาดหวังวาผูสอบบัญชีสามารถคนพบการทุจริตท่ีมีสาระสําคัญ  
และคาดหวังผูสอบบัญชีรายงานคณะกรรมการในเร่ืองประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของกิจการเพื่อลดความเส่ียงของการทุจริตและขอผิดพลาด   
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(5) ผูใชงบการเงินคาดหวังวาผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบตอความเชื่อถือไดของขอมูล
ในรายงานประจําป ท้ังสวนท่ีเปนขอมูลทางการเงินและสวนท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงิน  โดยไมยอมใหผูบริหารแสดงขอมูลท่ีบิดเบือนจากขอเท็จจริงในรายงาน
ประจําป 

(6) ผูใชงบการเงินคาดหวังวาผูสอบบัญชีตองมีความเปนอิสระ มีความสามารถระดับ
มืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยมีจุดยืนโดยไมคํานึงผลประโยชนทางการคา 

  
 Porter  (1990) ศึกษาวามีความแตกตางทางทัศนคติของผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงิน
เกี่ยวกับหนาท่ีของผูสอบบัญชีหรือไม  ผลการศึกษาพบวา “มีความแตกตางทางทัศนคติเกิดข้ึนจริง
กลาวคือ  ผูใชงบการเงินคิดวาผูสอบบัญชีควรปฏิบัติตนเปนยามคอยเฝาระวังการทุจริตในองคกร
และสงสัญญาณเตือนภัยใหกับสังคม  ในขณะท่ีผูสอบบัญชีไมไดคิดเชนนั้น  เนื่องจากคิดวาตน
ไมไดมีหนาท่ีในการตรวจพบหรือปองกันการทุจริต  แตมีหนาท่ีแสดงความเห็นตองบการเงินและ
รายงานเบาะแสการทุจริต  แตมีหนาท่ีตนพบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาว”  

จากผลการวิจัย ผูวิจัยเห็นวา ผลการวิจัยของ Porter ทางดานทัศนคติ จะนํามาเปนสวน
พิจารณาเรื่องของปจจัยความรูความสามารถเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี ใน
คุณลักษณะของตัวแปรเกี่ยวกับการเขาใจถึงลักษณะและรูปแบบการทําทุจริตและขอผิดพลาดใน
รายงานงบการเงิน และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีหรือวิธีการอ่ืนนี้ เกี่ยวของเปนอยางดี เปนตน 
 ปยมาศ  เรืองแสงรอบ  และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร  (2552)  ศึกษาปญหาและอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติหากนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรมาใชในสํานัก
งานสอบบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง  การวิจัยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  ผูสอบบัญชีสวนใหญแสดง
ความเห็นวา “ปญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติมากท่ีสุดของสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง  คือ  การจัดใหมีระบบการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
และการแตงต้ังผูสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล” ผลการวิจัยของ ปยมาศ  เรืองแสงรอบ  และศิลปะพร  ศรีจั่นเพชร ผูวิจัยเห็นวา
ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีนํามาใชกับปจจัยความรูความสามารถเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี 
 จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์ (2550)ศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ
เลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียน  รวมท้ังเปรียบเทียบปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ
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เลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียนแยกตามบริษัทจดทะเบียนท่ีใชบริการสอบบัญชี
จากสํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big 4 และบริษัทจดทะเบียนท่ีไมไดใชบริการจากสํานักงานสอบ
บัญชีในกลุม Big 4 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยคาธรรมเนียมการสอบบัญชีนั้น ลูกคาใหความสําคัญ
ในระดับปากกลางเทานั้น นอกจากน้ียังพบวาระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูสอบ
บัญชีไมไดข้ึนอยูกับกลุมของสํานักงานสอบบัญชีท่ีแยกเปนกลุม Big 4 และ Non – Bog 4 ผูวิจัย
เห็นวาประโยชนของปจจัย คาธรรมเนียมการสอบบัญชีลูกคา เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีผูวิจัยในมาใชเปน
ปจจัยในการทําวิจัยครั้งนี้ 

สุวรรณ  หวังเจริญเดช  (2547) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังท่ีแตกตางระหวางผูใชบริการ และ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบรายงานการเงินประจําปในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  
พบวา  ความคาดหวังของผูใชบริการและผูสอบบัญชีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยความ
คาดหวังตอจรรยาบรรณวิชาชีพผูสอบบัญชี จะมีระดับความคาดหวังท่ีสูงกวาผูใชบริการ เพราะ
ผูสอบบัญชีจะตองปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยตองรักษามารยาทผูสอบบัญชี ซ่ึงถือเปนจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูสอบบัญชี แตในสวนของผูใชบริการ สวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ี
มีความตองการผลการตรวจสอบบัญชี เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  โดยไมได
คํานึงถึงขอกําหนดของการปฎิบัติงานของผูสอบบัญชี และไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตนเองและของผูสอบบัญชี  จนทําใหเกิดความแตกตางของความหวังในเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพ  สวนความคาดหวังตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ท่ี
ผูใชบริการจะมีความคาดหวังท่ีสูงกวาผูสอบบัญชีท่ีแตกตางกัน เพราะวาผูใชบริการมีความตองการ
ไดรับบริการท่ีนอกเหนือไปจากการสอบบัญชี เชน การใหคําปรึกษาดานธุรกิจ ดานภาษีอากรหรือ
การปฏิบัติงานท่ีมีการดูแลเอาใจใส ตามลักษณะของงานบริการ แตเนื่องจากผูสอบบัญชียังไมเขาใจ
ในงานบริการดังกลาว ของผูใชบริการจึงไมมีการตอบสนองความตองการเหลานั้น จึงกอใหเกิด
ความแตกตางกัน และความคาดหวังในบริการตามขอกําหนดของกฎหมายผูใชบริการจะมีความ
คาดหวังท่ีสูงกวาผูสอบบัญชี เปนเพราะความเขาใจผิดของผูใชบริการท่ีคิดวาหนาท่ีในการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมาย เชน การยื่นแบบเสียภาษีอากรเปนหนาท่ีของผูสอบบัญชี ซ่ึงในความ
จริงแลวเปนหนาท่ีของผูใชบริการท่ีจะตองเปนผูปฏิบัติเอง จึงกอใหเกิดความแตกตางกัน 

ผูวิจัยเห็นวา การศึกษาวิจัยของ สุวรรณ  หวังเจริญเดช มีปจจัยท่ีนาสนใจ ไดแก ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ีรับผิดชอบตนเองและของผูสอบบัญชี รวมทั้งเรื่องจรรยบรรณวิชาชีพ จะ
มีผลตอคุณภาพของงานสอบบัญชี ซ่ึงผูวิจัยไดนําปจจัยดังกลาวมาใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ในปจจัย
ความรูความสามารถการปฏิบัติงานดานกฎหมาย ปจจัยดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดานการบัญชี ดานสอบบัญชี  
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จารุมน ศรีสันต และคณะ(2550) ไดศึกษา เรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณคาวิชาชีพ กบั 
คุณภาพงานสอบของผูสอบบัญชีภาษีอากรบบัญชี ของผูสอบบัญชีภาษอีากร  พบวา “ ผูสอบบัญชี
ภาษีอากร มีความคิดเห็นดานเก่ียวกับการคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก
ไดแก ดานความถูกตอง เชนมีการเสนอรายงานโดยใหความสําคัญในถูกตองของขอมูลเสมอ 
ตรวจสอบและนําเสนอรายตามความจริงท่ีเกี่ยวของ และไดรวบรวมประเมินสรุป นาํเสนอรายงาน
อยางระมัดระวัง แมนยําเยี่ยงผูประกอบวชิาชีพเปนตน ดานความทันการณ มีการทํารายงานการ
สอบบัญชีท่ีครบถวนสมบูรณ และทันเวลาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเสมอ โดยคํานึงถึงคุณภาพของ
งานสอบบัญชี และมีการนําเสนอรายงานท่ีใชในการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผลภายในเวลาท่ีเหมาะ”  
 จากผลการวิจยัดังกลาว ผูวิจยัเห็นวาการรายงานขอมูลท่ีมีความถกูตอง และทันเวลา มีผล
ตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรซ่ึงเปนปจจยัท่ีนาสนใจดานคุณภาพงานสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีผูวิจัยนํามาใชในการวิจยัครั้งนี ้
 มณฑริา กิจสัมพันธวงศ และคณะ (2550)  ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของเทคนิคการสอบ
บัญชีและมรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนญุาตท่ีมีตอคุณภาพการสอบบํญชี พบวา “ 1) เทคนิคการ
สอบบัญชีดานการตรวจหารายการผิดปกติมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณณภาพการ
สอบบัญชีดานความเท่ียงธรรม ความชัดเจน ความสมบูรณ 2) มรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
ดานความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตมีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชีดานความถกูตอง ดานความเที่ยงธรรม ความชดัเจน ความกะทัดรดั ความสรางสรรค 
ความสมบูรณ  และดานความทันกาล   3) มรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานมารยาทตอลูกคา
มีมีความสัมพนัธและผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพการสอบบัญชีดานความถกูตอง ดานความเที่ยง
ธรรม ความกะทัดรัด” 
 จากผลการวิจยัดังกลาว ผูวิจยัเห็นวาเทคนคิการสอบบัญชีมีผลตอคุณภาพการสอบบัญชี
ดานดานความเปนอิสระ และดานความทันกาล  มีผลตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี
อากรซ่ึงเปนปจจัยท่ีนาสนใจดานคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีผูวจิัยนํามาใช
ในการวิจัยครัง้นี้ 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
ตามท่ีมีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัย

ประยุกต( Applied Research) ท่ีมุงจะศึกษาวาปจจัยแหงความสําเร็จใดท่ีสงผลกระทบตอความพึง
พอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร  และมีความสัมพันธในลักษณะใด จากการท่ีมีการระบุ
ปญหาและกรอบการวิจัยอยางชัดเจน ระเบียบวิธีวิจัยจึงเปนลักษณะของการวิจัยเชิงเหตุผล (Causal 
research) โดยมุงท่ีจะแสดงลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวแปรตน  ตัวแปรกลาง และตัวแปร
ตาม (Cause-and-effect relationships) และสามารถอธิบายและพยากรณความสัมพันธดังกลาวได 
ดังนั้นเพื่อใหงานวิจัยไดขอมูลท่ีเพียงพอในการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว จึงกําหนดใหมีการ
ใชเครื่องมือวิจัยท้ังแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลจากการสํารวจความ
คิดเห็น (Survey) ไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ มาใชประกอบการวิเคราะหงานวิจัย  
รายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยมีดังตอไปนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

งานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาประชากรเฉพาะผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีประกอบการใน
ประเทศไทย  เนื่องจากเปนกลุมวิชาชีพท่ีตองการศึกษา และมีจํานวนประชากรแนนอนตามท่ี
ประกาศไวในบัญชีรายช่ือผูตรวจสอบและรับรองบัญชี ซ่ึงมีท้ังหมดจํานวน 2,022 คน  

ซ่ึงในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางไดใชสูตร YAMANE (1973) ดังนี้ 
    n =       N    
                      1+ NC2 

 n =       2,022  
                      1+ 2,022( 0.05)2 
  n =      400 
โดยท่ี n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
        N = ขนาดของประชากร 
        C = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
ผลจากการคํานวณโดยสูตร YAMANA (1973) เพื่อหาจํานวนตวัอยาง สงแบบสอบถาม

ท้ังส้ิน 400 ฉบับ โดยใชวิธกีารสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Sampling) จากกลุมประชากร 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญชี  โดย
แบงคําถามออกเปน 5 สวน (ดูแบบแบสอบถามในภาคผนวก) มีรายละเอียดดังนี ้

ตอนท่ี 1  ครอบคลุมขอมูลท่ัวไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
ตอนท่ี 2 ความคลุมขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยดานความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบ

บัญชีภาษีอากร  
ตอนท่ี 3  ครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
ตอนท่ี 4  ครอบคลุมเกี่ยวกับ ปจจัยดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานการปฏิบัติงาน 
 ของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
ตอนท่ี5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวกับการรับรอง และการตรวจสอบบัญชี 
 ภาษีอากร 
 
เม่ือทําการออกแบบสอบถามเสร็จส้ิน ผูวิจัยทําการทดสอบแบบสอบถามโดยไดให

ผูชํานาญการจํานวน 2 ทานสอบทานคําถาม และทํา pilot test แบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 6 ชุดเพื่อ
ทดสอบ Content Validity โดยใชวิธีการสงแบบสอบถามที่เปนชุด pilot test ใหกับผูสอบบัญชีภาษี
อากรและอาจารยผูสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ทาน เพื่อตอบ
แบบสอบถาม และทําการปรับปรุงแบบสอบถามกอนสงไปยังกลุมตัวอยางโดยทางจดหมายและ
นําไปสงท่ีไปรษณีย ซ่ึงแบบสอบถามแตละชุดไดถูกแนบดวยจดหมายนําจากคณบดีคณะการบัญชี       
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พรอมซองจดหมายติดแสตมปสําหรับตอบกลับมายังผูวิจัย โดย
กําหนดใหสงกลับภายใน 1 เดือน 

 
3.3 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน 2 ลักษณะดังนี้ 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บจากแบบสอบถามท่ีตอบกลับจาก ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

โดยไดรับแบบสอบถามท้ังส้ิน 100 ฉบับซ่ีงเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ 97 ฉบับ มีอัตราผลตอบ
กลับรอยละ 24.25  ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอของ  (Aaker, Kumar and Say, 2001) ท่ีเห็นวาการสง
แบบสอบถามตองไดรับอยางนอยรอยละ 20 จึงเปนท่ียอมรับได 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) การเก็บขอมูลมาจากการศึกษาคนควาทางเอกสาร โดย
ศึกษาขอกําหนดของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 
2547  ศึกษา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบของความสัมพันธระหวางความรูความสามารถกับ
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ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี  งานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพงานสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  งานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีทําให
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรลดลง  และศึกษางานวิจัยเชิงประจักษปจจัยท่ีสงผล
ตอความพึงพอใจของผูใชบริการ(ลูกคา) ของสํานักงานสอบบัญชี 

 
3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตรโดยมี
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

3.4.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยการหาคาความถี่  (Frequency)  
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และการวัดการกระจาย (Dispersion) เชน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)   เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

(1)  แจกแจงความถี่เกีย่วกับคุณขอมูลท่ัวไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร     ประกอบดวย 11  
คําถามครอบคลุมขอมูล สวนบุคคล อาทิ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน รายได การ
เขารับการฝกอบรม ความรูความสามารถดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงาน และจํานวนลูกคา 

(2) แจกแจงความถี่และหาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับ 
ก. ความรู  ความสามารถของผูสอบบัญชีภาษีอากร   ประกอบดวย 29 คําถาม  

ครอบคลุม 3 ปจจัยหลักไดแก1) ความรูความสามารถดานการบัญชี จํานวน 8 คําถาม  2) ความรู
ความสามารถดานการสอบบัญชี จํานวน 15 คําถาม และ  3) ความรูความสามารถดานกฎหมาย 
จํานวน 6 คําถาม 

ข.  คุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร   ประกอบดวย  22 คําถาม  
ครอบคลุม 4 ปจจัยหลักไดแก  1) การรวบรวมและการประเมินหลักฐานเพื่อใหไดขอเท็จจริงใดๆ
หรือขอมูลท่ีผูสอบบัญชีภาษีอากรไดรับโดยใชวิธีการตรวจสอบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวและมี
หนาท่ีรวบรวมใหเพียงพอและทําการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนั้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
แสดงความเห็นเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ จํานวน 5 คําถาม 2)  ระบบสารสนเทศและหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีจะตรวจสอบนั้นจะเกี่ยวของกับหลักเกณฑหรือมาตรฐานท่ีผูสอบ
บัญชีสามารถนําไปใชประเมินสารสนเทศดังกลาว จํานวน 4 คําถาม  3)  ความชํานาญและความเปน
อิสระของผูสอบบัญชีภาษีอากรควรมีความรูความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพ โดยมีความรู
ในวิชาชีพ มีการพัฒนาความรูตอเนื่อง มีทัศนคติและมีความคิดเห็นอยางเปนอิสระ จํานวน  6 
คําถาม และ4) การรายงาน เพ่ือเปนการรายงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรถึงส่ิงท่ีตรวจพบจากการ
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ปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการจัดทํารายงานและรับรองตามแบบท่ีอธิบดีกรม สรรพากรเปนผูกําหนด  
จํานวน 7 คําถาม 

ค. ความพึงพอใจของผูใชบริการดานการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร     
ประกอบดวย 6 คําถาม ครอบคลุม 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1)  การบริการตอเนื่องและแนะนําลูกคา 
จํานวน 3 คําถาม 2) ความพรอมของการใหคําปรึกษา จํานวน 2 คําถาม และ 3)  คาตอบแทนจํานวน 
1 คําถาม 

โดยใชการแบงระดับคะแนนแบบ Rating Scale ของ Likert ออกเปน 5 ระดับ ในการวัด 
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากร ดังนี้ 

ระดับ Likert Scale      ระดับความคิดเห็น 
5                มากท่ีสุด 
 4                คอนขางมาก 
3                ปานกลาง 
2    คอนขางนอย 
1    นอยท่ีสุด 

 
และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากร

เกี่ยวกับความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ดังนี้คือ 
คาเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความรูความสามารถทางวิชาชีพมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  มีความรูความสามารถทางวิชาชีพคอนขางมาก 
คาเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  มีความรูความสามารถทางวิชาชีพปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง  มีความรูความสามารถทางวิชาชีพคอนขางนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง  มีความรูความสามารถทางวิชาชีพนอยท่ีสุด 
  
และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากร

เกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ดังนี้คือ 
คาเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีคุณภาพมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  มีคุณภาพคอนขางมาก 
คาเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง  มีคุณภาพคอนขางนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง  มีคุณภาพนอยท่ีสุด 
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และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากร

เกี่ยวกับความพึงพอใจการใชบริการของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ดังนี้คือ 
คาเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  มีความพึงพอใจคอนขางมาก 
คาเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง  มีความพึงพอใจคอนขางนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
3.4.2 สถิติอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบดวยการทดสอบความสัมพันธของตัว 

แปร โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ Anova การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
regression) และการวัดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) 
 

3.4.3ใชเครื่องมือการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพท่ีได 
จากผูตอบแบบสอบถามในคําถามปลายเปดในตอนท่ี 5  โดยทําการจัดกลุมของคําตอบเพื่อหา
คาความถี่เพื่อการวิเคราะหตัวแปร 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 จากการท่ีไดศึกษา  ผลของการวิจัยเรื่อง “ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร  “ท่ีใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ไดรับตอบกลับจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 ฉบับ จากจํานวนท้ังส้ิน 400 ฉบับ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด แบบสอบถามไดนํามาทําดัชนีและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และพบวามี
แบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับท่ีไมสมบูรณ จึงไดทําการคัดออกเหลือแบบสอบถามท่ีสมบูรณเพื่อใช
ในการวิเคราะหผลการวิจัยท้ังส้ิน 97 ฉบับ   ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน 3 สวน ดังนี้ 

 4. 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูสอบบัญชีภาษอีากร 
 4.2   ความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากรเกีย่วกับ 
  4.2.1 ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร                    
  4.2.2 คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรของผูสอบ บัญชีภาษีอากร 
  4.2.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร 
 4.3   ทดสอบสมมติฐาน   
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4.1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูสอบบัญชีภาษีอากร 
               ในการวิเคราะหคุณลกัษณะของกลุมตัวอยาง  ผูวจิัยใชเครื่องมือสถิติพรรณนาในการ
วิเคราะห  โดยเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดง เพศ อายุ และระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

คุณลักษณะ 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

จํานวน ( ราย ) รอยละ 
เพศ   
ชาย 39 40.2 
หญิง 58 59.8 

รวม 97 100 
อายุ   
นอยกวา  30  ป 5 5.2 

30-35  ป 34 35.1 
36-40  ป 17 17.5 
มากกวา  40 ป 41 42.5 

รวม 97 100 
ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 47 48.5 
สูงกวาปริญญาตรี 50 51.5 
                       รวม 97 100 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  กลาวคือ
เพศหญิงและเพศชาย รอยละ 59.8 และรอยละ40.2  ตามลําดับ  ซ่ึงสวนใหญ จะมีอายุมากกวา 40 ป 
ข้ึนไปถึงรอยละ  42.3  รองลงมาอายุ  30-35 ป รอยละ 35.1  สําหรับผูสอบบัญชีภาษีท่ีมีอายุนอยกวา  
30 ป  มีเพียง รอยละ 5.2  เทานั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีรอยละ 51.5  ซ่ึงนาจะกลาวไดวาผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม  มี
ความรูความสามารถท่ีเพียงพอ ท่ีจะใหขอมูลไดตรงกับความตองการตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
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ตารางท่ี  2 แสดงประสบการณในการปฏิบตัิงานในหนาท่ีผูสอบบัญช ี

ประสบการณในการหนาท่ีผูสอบบัญชี 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

จํานวน ( ราย ) รอยละ 
นอยกวา  2  ป 18 18.6 
2-4  ป 39 40.2 
มากกวา  4  ป 40 41.2 
รวม 97 100 
 

จากตารางท่ี 2  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจะมีประการณในการ
ทํางานดานการตรวจสอบและรับรองบัญชีสวนใหญมากกวา 4 ป ถึงรอยละ 41.2  รองลงมาอยูท่ีรอย
ละ  2-4  ป รอยละ 40.2 และมีประสบการณนอยกวา 2 ป เพียงรอยละ  18.6  ซ่ึงก็ถือวากลุมตัวอยาง
มีประสบการณมากอยางเพียงพอ  ท่ีจะใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานสอบบัญชี จะเห็นวาวิชาชีพผู
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษี จะมีประสบการณคอนขางนอยเพราะเปนวิชาชีพท่ีใหม 

 
ตารางท่ี  3 แสดงประสบการณในการทํางานในดานอ่ืนๆ 
ประสบการณในการทํางาน จํานวนกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

 ( ราย ) 
รอยละ 

ดานรับทําบัญชี 70 72.16 

ดานการวางแผนภาษี 42 43.30 

ดานวางระบบบัญชี 33 34.12 
ดานตรวจสอบภายใน 29 29.90 
ดานอ่ืนๆ 26 26.80 

จากตารางท่ี 3  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามนอกจากจะมีประสบการณ
การทํางานดานการตรวจสอบบัญชีแลว  พบวาผูสอบบัญชีสวนใหญจะมีประสบการณทํางานหลาย
ดานโดยมีประสบการณจากการเปนผูทําบัญชีสูงท่ีสุดรอยละ72.2  รองลงมาเปนประสบการณดาน
การวางแผนภาษีรอยละ  43.3   สําหรับประสบการณดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานทําบัญชี การ
วางแผนภาษี การวางระบัญชี และการตรวจสอบภายใน อยูในระดับนอยท่ีสุดคือรอยละ  26.80   ซ่ึง
นากลาวไดวาผูสอบบัญชีภาษีสวนใหญมาจากกลุมผูทําบัญชี  ยอมตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ความรูในดานการวางแผนภาษีซ่ึงเกี่ยวของกับอาชีพของผูตรวจสอบและ
รับรองบัญชีโดยตรง    
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ตารางท่ี  4  แสดงรายไดคาสอบบัญชีโดยเฉล่ียตอรอบบัญชี 

รายไดเฉล่ียตอป 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

จํานวน ( ราย ) รอยละ 
ต่ํากวา  50,000  บาท 46 47.4 
50,000 – 100,000  บาท 20 20.6 
100,001 – 150,000  บาท 7 7.2 
มากกวา 150,000  บาท 24 24.7 
                 รวม 97 100 
  

จากตารางท่ี 4  แสดงใหเห็นวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรสวนใหญมีรายไดสุทธิเฉลี่ยเฉพาะคา
สอบบัญชี  ตอรอบระยะเวลาบัญชี ต่ํากวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ  68 ซ่ึงถือวารายไดจาก
วิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากรยังไมสูงมากเมื่อเปรยีบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน   ในขณะท่ีมี
รายไดสุทธเิฉลี่ย ตอรอบระยะเวลาบัญชี มากกวา  150,000 บาท  มีเพียงจํานวนรอยละ 24.7  เทานัน้ 
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ตารางท่ี  5 แสดงการฝกอบรมเก่ียวกับการสอบบัญชีและกฎหมายในรอบ  

การฝกอบรมตอเนื่อง 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

จํานวน ( ราย ) รอยละ 
ดานการสอบบัญชี   
1 คร้ังหรือนอยกวา 29 29.9 
2-3 คร้ัง 53 54.6 
4-5 คร้ัง 11 11.3 
มากกวา 5  คร้ัง 4 4.1 
               รวม 97 100 
ดานกฏหมาย   
1  คร้ังหรือนอยกวา 26 26.8 
2-3  คร้ัง 56 57.7 
4-5  คร้ัง 11 11.3 
มากกวา  5  คร้ัง 4 4.1 
               รวม 97 100 
             

 จากตารางท่ี  5  แสดงใหเห็นวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรไดเขารับการอบรมในระยะเวลา  3 
ปท่ีผานมาดานการสอบบัญชี  และการเขารับการอบรมดานกฎหมายภาษีอากร  ในจํานวนท่ี
ใกลเคียงกัน  ส่ิงท่ีนาสนใจคือจํานวนครั้งในการอบรมนั้น ผูสอบบัญชีภาษีอากร สวนใหญผานการ
อบรมเพียง 1-3 ครั้ง ถึงรอยละ 84 และอีกรอยละ  15  ไดรับการอบรมมากกวา  4  ครั้งข้ึนไป  จึง
อาจกลาวไดวาการเพิ่มพูนความรูยังคงเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายมากกวาท่ีเปนตามความ
สนใจของตัวผูสอบบัญชีภาษีเอง   
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ตารางท่ี  6 แสดงความตองการการฝกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ในแตละดาน และ จํานวนผูสอบ  
                     บัญชีภาษีอากรท่ีมีความตองการฝกอบรม 

ความตองการอบรมความรู  
(เรื่อง) 

จํานวนผูมีความตองการฝกอบรม 
( ราย ) 

รอยละ 

กฎหมายภาษอีากร 56 57.73 

เทคนิคการสอบบัญชี 53 54.64 
มาตรฐานการบัญชี 50 51.55 
มาตรฐานการสอบบัญชี 45 46.39 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 38.14 

         
           จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวา ส่ิงท่ีผูสอบบัญชีภาษีอากรนอกจากมีความรูในดานเกี่ยวกับ
การสอบบัญชีแลว  ยังมีความตองการท่ีจะฝกอบรมเพิ่มเติมในความรูดานอ่ืนๆทุกดานใกลเคียงกัน 
มีจํานวนรอยละต้ังแต 46.39 - 57.73 เปนท่ีนาสนใจวาผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความตองการท่ีจะ
ฝกอบรมเพิ่มเติมในความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอยท่ีสุดซ่ึงมีเพียงรอยละ 38.14 เทานั้น 
      

สรุปวา ผูสอบบัญชีภาษีอากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 40 ปข้ึนไป ระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี สวนใหญมีประสบการณในการสอบบัญชีมากกวา 4 ป ซ่ึงผูสอบบัญชีภาษีอากร
สวนใหญมีประสบการณจากการทําบัญชีมากอน การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูอยางตอเนื่องสวน
ใหญเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด มีจํานวนผูสอบบัญชีภาษีอากรจํานวนนอยรายที่สนใจพัฒนา
ความรูนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ในขณะท่ีรายไดจากคาสอบบัญชียังไมเปนท่ีจูงใจเทาท่ีควร  

 
จากผลการสํารวจ  แสดงใหเห็นวาปจจัย ท่ีนาสนใจในการวิเคราะหตัวแปรควบคุม ท่ีจะ

นําเอาปจจัยท้ัง  3 ดานไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน   การอบรมตอเนื่องดานการสอบบัญชี  
การอบรมตอเนื่องดานกฎหมายภาษีอากร  มาศึกษาในลักษณะของตัวแปรควบคุม   และทดสอบ
ความสัมพันธวาจะสงผลอยางไรตอความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร  ซ่ึงจะ
แสดงผลการวิเคราะหนี้ในตอนตอไป 
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4.2  การศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพงึพอใจ

ของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากรมีปจจยั 2  ดาน ประกอบดวย 1) ความรูความสามารถทาง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษอีากร  และ 2) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  โดย 
ผูวจิัยจะทําการวเิคราะหและแปลความหมายของแตละกลุมปจจัยจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ตาม Likert Scale จากนั้นทําการทดสอบความแตกตางในระดบัความคิดเห็นระหวาง ประสบการณ
การทํางาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way Anova ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05  
      
4.2.1 ปจจัยดานความรูความสามารถทางวิชาชพีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

   ปจจัยดานความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรมี 4 ดาน ประกอบดวย 
1) ความรูความสามารถดานการบัญชี 2)ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี 3) 
ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และ 4) ความรูความสามารถดาน
กฎหมาย  ดังนั้นในการวิเคราะหและแปลความหมายระดับความคิดเห็นจะรายงานแตละหัวขอดังนี้  

 
4.2.1(1)  ความรูความสามารถในการปฎิบัติงานดานการบัญชี 
จากผลการศึกษาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี

อากร  ตามตามรางที่ 7  พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดาน
บัญชีโดยรวมคอนขางมาก  ( X  = 3.69)   โดยพบวา ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานในเรื่องการใหความสําคัญการนําเสนอ กับการเปดเผยขอมูลตามแมบทการบัญชีและ
มาตรฐานการบัญชี   มากท่ีสุด  ( X  = 4.12 )  ซ่ึงเปนท่ีนาศึกษาตอไปในอนาคตวาสาเหตุใด ผูสอบ
บัญชีภาษีอากรของหางหุนสวนขนาดกลางและขนาดยอมจึงใหความสําคัญตอการนําเสนอและ
เปดเผยขอมูลใหเปนไปตามแมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี 
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ตารางท่ี  7   แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการบัญชี     

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการบัญชี 
ระดับความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดานบัญชี 

X  SD แปลความหมาย 
1.การใหความสําคัญกับการนําเสนอและเปดเผยขอมูลให
เปนไปตามแมบทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชี 

4.12 .582 คอนขางมาก 

2. สามารถวิเคราะหและทําความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี
เกี่ยวกับหลกัการ แนวคิดและวธิีปฏิบัติทางการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใหใชแลว 

3.64 .632 คอนขางมาก 

3. มีความรูเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนเปนอยางดี 3.53 .647 คอนขางมาก 
4. มีความเขาใจมาตรฐานการบัญชีท่ีเกีย่วของกับสินทรัพย 
หนี้สินเปนอยางดี 

3.67 
 

.535 
 

คอนขางมาก 

5. มีความเขาใจมาตรฐานการบัญชีท่ีเกีย่วของกับการรับรู
รายไดและคาใชจายเปนอยางดี 

3.78 
 

.544 
 

คอนขางมาก 

6. เขารับการอบรม ประชุมและสัมมนาทางวิชาการเกีย่วกบั
ประเด็นขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชีอยางตอเนื่อง 

3.64 .819 คอนขางมาก 

7.  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรุกิจมีการใช
มาตรฐานการบัญชีหรือหลกัการบัญชีท่ีเกี่ยวของมาประยุกต 
เพื่อวัดมูลคาของรายการบัญชีตาง ๆ อยางเหมาะสม 

3.44 .645 คอนขางมาก 

 8.สามารถใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกีย่วกับหางหุนสวนท่ี
กฎหมายกําหนดเปนอยางด ี

3.74 .600 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.69 .625 คอนขางมาก 
 
4.2.1(2 ) ความรูความสามารถในการปฏิบตัิงานการวางแผนการสอบบัญชี    
จากผลการศึกษาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานการวางแผนการสอบบัญชีของ

ผูสอบบัญชีภาษีอากร  ตามตามรางท่ี 8 พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวางแผนสอบบัญชีโดยรวมคอนขางมาก  ( X  = 3.76)  โดยพบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากร
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานการวางแผนการสอบบัญชีเกี่ยวกับยึดม่ันกับจรรยาบรรณ
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานการสอบบัญชี มากท่ีสุด ( X  = 4.20)   
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ตารางท่ี 8 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความสามารถในการวางแผนการสอบบัญชี 
ปจจัยความรูความสามารถเก่ียวกับ 
ผลการปฏิบัตงิานการสอบบัญชี 

ระดับความรูความสามารถในการ
วางแผนการสอบบัญชี 

X  SD แปลความหมาย 
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของงานและสภาพแวดลอม
ของหางหุนสวนท่ีรับตรวจกอนนําเสนอเง่ือนไขขอตกลงใน
การรับงาน 

3.66 .776 คอนขางมาก 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดท่ัวไปและแมบทของ
มาตรฐานการสอบบัญชีอยางดี 

3.64 .648 คอนขางมาก 

3. เขาใจถึงลกัษณะและรูปแบบการทุจรติและขอผดิพลาดใน
รายงานงบการเงินและวธิีปฏบัิติทางการบัญชีหรือวิธกีารอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของเปนอยางด ี

3.66 .575 คอนขางมาก 

4. ในการสอบบัญชีแตละครัง้ไดมีการวางแผนการสอบบัญชี
อยางเปนระบบและสามารถปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3.54 .560 คอนขางมาก 

5. ใหความสําคัญอยางสมํ่าเสมอเกี่ยวกับความเส่ียงในการ
สอบบัญชีและความมีนัยสําคัญ 

3.90 .653 คอนขางมาก 

6. ในการตรวจสอบแตละครั้ง ปฏิบัติงานตรวจสอบงบ
การเงินตามแนวทางและวธิกีารตรวจสอบที่กรมสรรพากร
กําหนดอยางเครงครดั 

3.89 .643 คอนขางมาก 

7.ใหความสําคัญกับการเลือกตัวอยางและหลักฐานในการ
สอบบัญชี เนือ่งจากเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนปจจยั และ
แนวทางท่ีนําไปสูการไดมาซ่ึงขอมูลในการสอบบัญชี 

3.79 .594 คอนขางมาก 

8.ยึดม่ันกับจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีภาษีอากรตลอดเวลา
ท่ีปฏิบัติงานการสอบบัญชี 

4.20 .687 คอนขางมาก 

9.การมีความเห็นวา การปฏบัิติงานการสอบบัญชีบาง
ข้ันตอนไมจําเปนและไมมีความสําคัญ 

3.47 .818 คอนขางมาก 

10.สามารถทําการตรวจสอบไดทุกรายการในกรณีท่ีมี
รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญคอนขางมาก 

3.87 .671 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.76 .662 คอนขางมาก 
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4.2.1(3 ) ความรูความสามารถในการปฏิบตัิงานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี 
จากผลการศึกษาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ตามตารางท่ี 9 พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานการจัดทํากระดาษทําการโดยรวมคอนขางมาก  ( X  = 3.63)  โดยพบวา  ผูสอบ
บัญชีภาษีอากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี
เกี่ยวกับใหความสําคัญกับการจัดทํากระดาษทําการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถอางอิงถึงหลักฐาน
กระบวนการและวิธีการในการตรวจสอบ  มากท่ีสุด ( X  = 3.89)   
 
ตารางท่ี 9 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความสามารถในการจัดทํากระดาษทําการ 
                งานสอบบัญชี 

ปจจัยความรูความสามารถเก่ียวกับ 
ผลการปฏิบัตงิานการสอบบัญชี 

ระดับความรูความสามารถในการ
จัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี 

X  SD แปลความหมาย 
1.ใหความสําคัญกับการจัดทํากระดาษทําการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง
สามารถอางอิงถึงหลักฐานกระบวนการและวิธีการในการ
ตรวจสอบ 

3.89 .627 คอนขางมาก 

2.ใชวธิีการในการรวบรวมและการตรวจสอบอยางเปนระบบ 3.77 .621 คอนขางมาก 
3.การเขาสังเกตการณ การตรวจนับสินคาคงเหลือรวมมูลคา
ไมนอยกวารอยละ 50 

3.27 .757 ปานกลาง 

4.การขอขอมูลจากธนาคารทุกรายการ 3.70 .856 คอนขางมาก 
5.การยืนยันยอดลูกหนี้หรือเจาหนี้รวมมูลคาไมนอยกวา รอย
ละ 60 ของมูลคาหนี้ท้ังหมด 

3.54 .737 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.63 .719 คอนขางมาก 
 
 
4.2.1(4)  ความรูความสามารถการปฏิบัตงิานดานกฎหมาย        
ในการศึกษาในหัวขอนี้คําถามตองการศึกษาถึงกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับงานการสอบบัญชี 

โดยใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประมวลรัษฎากร และประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตาม

DPU



35 
 

มาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร วิธีการและแนวทางท่ีกรมสรรพากรกําหนดเพ่ือใหไดขอมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการตรวจสอบ   

จากผลการศึกษาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ตามตารางท่ี 10 พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรูความสามารถ
ในดานกฎหมายโดยรวม คอนขางมาก  ( X  = 3.82)  โดยพบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชีเกี่ยวกับการศึกษา และทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในสวนท่ีเกี่ยวของกับหางหุนสวน  มากท่ีสุด ( X  = 3.95)   

 
ตารางท่ี 10  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความสามารถในดานกฎหมาย 

ปจจัยความรูความสามารถเก่ียว                          
กับการปฏิบัตงิานดานกฎหมาย 

ระดับความรูความสามารถในดาน
กฎหมาย 

X  SD แปลความหมาย 
1. ไดเสนอแนะใหผูรับบริการจัดทําบัญชีพเิศษตามประมวล
รัษฎากร 

3.63 .882 คอนขางมาก 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พระราช บัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.2543 ประกาศและคําส่ังของกรมสรรพากร เปนอยางดี 

3.85 .682 คอนขางมาก 

3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราช บัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2547 ในเรื่องหลักการ วิธกีารและผลกระทบใน
พระราชบัญญตัิดังกลาวเปนอยางด ี

3.74 .726 คอนขางมาก 

4. การศึกษา และทําความเขาใจเกีย่วกับประมวลรัษฎากรใน
สวนท่ีเกีย่วของกับหางหุนสวน 

3.95 .683 คอนขางมาก 

5.การศึกษา และทําความเขาใจเกีย่วกับประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยในสวนท่ีเกี่ยวกบัหางหุนสวนจดทะเบียน 

3.80 
 

.687 
 

คอนขางมาก 

6.ทานศึกษา และทําความเขาใจประกาศเกีย่วกับการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวล
รัษฎากรอยางตอเนื่อง 

3.94 .689 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.82 .724 คอนขางมาก 
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สรุป 
 จากผลการวิเคราะหความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร สามารถท่ี
จะสรุปไดวาผูสอบบัญชีภาษีอากรสวนใหญ มีความรูความสามารถทางวิชาชีพคอนขางมาก  โดยมี
ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีในดานกฎหมายมากท่ีสุด( X  = 3.82)     รองลงมา
คือการวางแผนการสอบบัญชี( X  = 3.76)     การปฏิบัติงานทางดานบัญชี( X  = 3.69)     และการ
จัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี  ( X  = 3.63)   ตามลําดับ  

 
4.2.2  ปจจัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานคณุภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร        
             ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรนั้น  ประกอบดวย  4 ขอไดแก  
การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน สารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกาํหนด  ความชํานาญและความ
เปนอิสระ และการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบ 
 

4.2.2.(1)  คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในการรวบรวมและประเมิน 
                หลักฐาน 

          คําถามแตละขอจะมุงเนนวาผูสอบบัญชีภาษีอากร ไดมีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพเกี่ยว
การรวบรวมหลักฐานท่ีเพียงพอ  การประเมินหลักฐานโดยใหความสําคัญของขอมูลในความ
ถูกตองและทันเวลาตามความตองการของผูใช     

จากผลการศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในการรวมรวมและ
ประเมินหลักฐาน  ตามตารางท่ี 11 พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีคุณภาพงาสนสอบบัญชีในการ
รวมบรวมและประเมินหลักฐานโดยรวม คอนขางมาก  ( X  = 4.00)  โดยพบวา  ผูสอบบัญชีภาษี
อากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีในการรวบรวมและประเมินหลักฐาน   เกี่ยวกับนําเสนอรายงานโดย
ใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูลหรือขอเท็จจริงเสมอ มากท่ีสุด  ( X  = 4.07)   
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ตารางท่ี 11  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพงานสอบบัญชีในการรวบรวม 
                    และประเมินหลักฐาน 

ปจจัยการรวบรวมและประเมินหลักฐาน ระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในการ
รวบรวมและประเมินหลักฐาน 

X  SD แปลความหมาย 
1. ไดรวบรวม ประเมิน สรุปและนําเสนอรายงานอยาง
ระมัดระวังและแมนยําเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

4.01 .568 คอนขางมาก 

2. มีการปฏิบัตงิานในการนําเสนอขอมูลท่ีทันเวลาและ
ตรงตามความตองการของหนวยรับตรวจโดยยังคงมุงเนน
ถึงความมีคุณภาพของการสอบบัญชี 

3.97 .637 คอนขางมาก 

3.มีการรวบรวมหลักฐานท่ีเพียงพอ เหมาะสมเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณ 

3.98 .629 คอนขางมาก 

4.นําเสนอรายงาน โดยใหความสําคัญในความถกูตอง
ของขอมูลหรอืขอเท็จจริงเสมอ 

4.07 .505 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.00   .584 คอนขางมาก 
 

4.2.2(2)  คุณภาพงานสอบบญัชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในระบบสารสนเทศและ 
               หลักเกณฑท่ีกําหนด   

          คําถามแตละขอจะมุงเนนวาผูสอบบัญชีภาษีอากร ไดมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักเกณฑ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หลักตามประมวลรัษฎากรและกฎหมาย
ภาษีอ่ืน   อยางมืออาชีพ    

  จากผลการศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในระบบสาราสรเทศ
และหลักเกณฑท่ีกําหนด  ตามตารางท่ี 12 พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีใน
ระบบสารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยรวม คอนขางมาก  ( X  = 3.97)  โดยพบวา  ผูสอบ
บัญชีภาษีอากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีในระบบสารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกําหนดเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภาษีอากรไดปฏิบัติงานโดยยึดหลักประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีมากท่ีสุด ( X  = 
4.22)   
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ตารางท่ี 12 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพงานสอบบัญชีในระบบสารสนเทศ 
                    และหลักเกณฑท่ีกําหนด   

ปจจัยระบบสารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกาํหนด   
 

ระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในระบบ
สารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกําหนด 

X  SD แปลความหมาย 
1. ขอมูลและหลักฐานท่ีตรวจสอบสามารถพิสูจนไดและ
มีหลักฐานอางอิงสามารถตรวจสอบได 

3.94 .592 คอนขางมาก 

2. มีการใชหลกัเกณฑและมาตรฐานการสอบบัญชี
สําหรับประเมินขอมูลและสารสนเทศอยางครบถวน 

3.68 .587 คอนขางมาก 

3.ในการตรวจสอบงบการเงินใชหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบโดยยึดหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4.05 .584 คอนขางมาก 

4.ในการตรวจสอบภาษีอากรไดปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ประมวลรษัฎากรและกฎหมายภาษ ี

4.22 .616 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 3.97   .594  คอนขางมาก  
 

4.2.2(3)  คุณภาพงานสอบบญัชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีเก่ียวกับความชํานาญและความ 
              เปนอิสระ  

          คําถามในหัวขอนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาวาผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความเปนอิสระ ความเปนกลาง 
ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน วางแผนการสอบบัญชีเปนไปตามมติท่ีประชุม โดยครอบ 
คลุมขอบเขตเนื้อหาสาระของกระบวนการสอบบัญชี  และไดปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบโดย
ครบถวน  

จากผลการศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีเกี่ยวกับความชํานาญ
และความเปนอิสระ  ตามตารางท่ี 13 พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีท่ี
เกี่ยวกับความชํานาญและความเปนอิสระคอนขางมาก  ( X  = 3.85)  โดยพบวา  ผูสอบบัญชีภาษี
อากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับความชํานาญและความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลใน
รายงานการสอบบัญชี มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความเปนกลาง ตลอดจนความ
ซ่ือสัตยสุจริตมากท่ีสุด ( X  = 4.18)   
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ตารางท่ี  13 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความชํานาญและความเปนอิสระ  
ปจจัยความชํานาญและความเปนอิสระ 

 
ระดับคุณภาพงานสอบบัญชีท่ี
เกี่ยวกับความชํานาญและความ

เปนอิสระ 

X  SD แปลความหมาย 
1. ในการนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชี มีการ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความเปนกลาง ตลอดจน
ความซ่ือสัตยสุจริต 

4.18 .575 คอนขางมาก 

2. มีการปฏิบัตงิานสอบบัญชีดวยความเท่ียงธรรมและความ
ซ่ือสัตยสุจริตโดยไมปกปดขอเท็จจริงหรอืบิดเบือนความจริงอัน
เปนสาระสําคัญ 

4.16 .607 คอนขางมาก 

3.สามารถปฏบัิติงานการตรวจสอบบัญชีตามแผนการสอบบัญชี
โดยครบถวน 

3.68 .622 คอนขางมาก 

4.มีการวงแผนการสอบบัญชีใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
มาตรฐานการสอบบัญชีอยางเครงครัด 

3.76 .642 คอนขางมาก 

5.มีการวางแผนการสอบบัญชีท่ีครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาสาระ
ของกระบวนการการสอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

3.80 .623 คอนขางมาก 

6.มีการวางแผนการสอบบัญชีท่ีเปนไปตามมติท่ีประชุมของ
ผูรวมงานจะทําใหการปฏิบัตงิานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.53 .708 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ย รวม 3.85   .629  คอนขางมาก  
     

4.2.2(4)  คุณภาพงานสอบบญัชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีเก่ียวกับการรายงาน 
           คําถามในหัวขอนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาวาผูสอบบัญชีภาษีอากรมีการนําเสนอรายงานดวยความ
ระมัดระวังถูกตองแมนยํา ตรงความเปนจริง  ยึดหลักความชัดเจนเพื่อปองกันความเขาใจผิดพลาด
ของผูใชงบการเงิน      

จากผลการศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีเกี่ยวกับกับการรายงาน  
ตามตารางท่ี 14 พบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการรายงาน
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คอนขางมาก  ( X  = 4.01)  โดยพบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการ
รายงานการสอบบัญชีท่ีทันเวลาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเสมอมากท่ีสุด ( X  = 4.15)   
 
ตารางท่ี 14 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
                  ท่ีเก่ียวกับการรายงาน 
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรท่ีเกี่ยวกบัการ

รายงาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  SD แปลความหมาย 
1. การนําเสนอรายงานโดยใหความสําคัญในความถูกตองของ
ขอมูลและเปนไปตามความจริงท่ีเกีย่วของ 

3.98 .559 คอนขางมาก 

2. ไดรวบรวมประเมิน สรุปและนําเสนอรายงานอยาง
ระมัดระวังและแมนยําเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

4.01 .568 คอนขางมาก 

3.การนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชียดึหลักถึงความ
เปนกลางและความเปนอิสระเยีย่งผูประกอบวิชาชีพ 

4.06 .566 คอนขางมาก 

4.มีการรายงานการสอบบัญชีโดยยดึหลักความชัดเจนเพื่อ
ปองกันความเขาใจผดิพลาดของผูใชขอมูลเสมอ 

3.98 .559 คอนขางมาก 

5.การนําเสนอรายงานท่ีตรงประเด็นและไมออมคอม 3.96 .519 คอนขางมาก 
6.การรายงานการสอบบัญชีท่ีนําเสนอโดยมุงเนนถึงความ
ครบถวนสมบูรณของขอมูล 

3.99 .510 คอนขางมาก 

7.การรายงานการสอบบัญชีท่ีทันเวลาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
เสมอ 

4.15 .583 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ย รวม 4.01 .552 คอนขางมาก 
 
สรุป จากผลการวิเคราะหคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร สามารถท่ีจะ

สรุปไดวาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรสวนใหญ คอนขางมาก  โดยมีความรู
คุณภาพดานการรายงานมากท่ีสุด( X  = 4.01)     รองลงมาคือการรวบรวมและประเมินหลักฐาน
( X  = 4.00)     ระบบสารสนเทศและหลักเกณฑท่ีกําหนด ( X  = 3.97)     และความชํานาญและ
ความเปนอิสระ  ( X  = 3.85)   ตามลําดับ  

 
 
 

DPU



41 
 

4.2.3  ปจจัยเก่ียวกับ ความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร         
คําถามในหัวขอนี้มุงเนน ท่ีจะศึกษาวาผูสอบบัญชีภาษีอากร ไดรับความพึงพอใจจาก

ผูใชบริการ โดยท่ีดูจากลูกคารายเดิมมีการใชบริการตอเนื่อง มีการแนะนําลูกคารายใหมให มีการขอ
คําปรึกษาปญหาดาน การบัญชี กฎหมายหรือดานอ่ืนๆ  อยางสมํ่าเสมอ  และสามารถปรับ
คาตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงาน  

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร  ตามตารางท่ี 15 
พบวา  ความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร คอนขางมาก  ( X  = 3.50)  โดยพบวา
ผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการแกลูกคารายเดิมอยาง
ตอเนื่องเปนสวนใหญมากท่ีสุด ( X  = 3.96)   

 
ตารางท่ี 15 แสดงระดับความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร 

 
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ระดับความพึงพอใจของผูบรกิาร
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

X  SD แปลความหมาย 
1.ไดรับลูกคารายใหมเพิ่มข้ึนจากการแนะนําของลูกคารายเดิม  3.10 1.094 ปานกลาง 
2.ไดใหบรกิารแกลูกคารายเดมิอยางตอเนื่องเปนสวนใหญ 3.96 .934 คอนขางมาก 
3.รูสึกวาผูใชบริการพึงพอใจตอบรกิารท่ีไดรับ 3.74 .857 คอนขางมาก 
4.ไดรับการรองขอจากลกูคาในการใหคําปรึกษาปญหาดาน
บัญชี  ดานกฎหมายหรือดานอ่ืน ๆอยางสมํ่าเสมอ 

3.67 .898 คอนขางมาก 

5.ไดรับการติดตอในการใหบริการเกี่ยวเนือ่งจากลกูคาของ
ทาน 

3.38 1.005 ปานกลาง 

6.สามารถปรบัคาตอบแทนการสอบบัญชี  ตามปริมาณงานท่ี
เพิ่มข้ึน 

3.19 .993 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.50 .963 คอนขางมาก 
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4.3  การทดสอบสมมติฐานโดยเคร่ืองมือทางสถิติอนุมาน 
    ในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเครื่องมือวิจัยเครื่องมือทางสถิติอนมุาน (Inference 

Statistics) ประกอบดวยการทดสอบดังนี ้
1. ทดสอบความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรง (Reliability and Validity) ของขอมูลตัวแปรท่ี

ไดรับการตอบกลับในแบบสอบถาม 
2. ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชการวิเคราะห

สหสัมพันธ (Correlation) 
3. ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

regression)  
 
4.3.1 การวิเคราะหความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรง (Reliability and Validity of Measurement) 

จากการท่ีผูวิจัยไดอธิบายการทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามแลวในบทท่ี 3 แลวนั้น สําหรับการวิเคราะหความเช่ือถือไดของเครื่องมือวัดนั้น ใช
การทดสอบในเชิงความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha reliability Coefficient) ผลจากการทดสอบแสดงใน
ตารางที่ 16  

จาการทดสอบพบวาตัวแปรตน-ความรูความสามารถ ทุกตัวมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาค อยูระหวาง 0.8210 ถึง 0.8818 สําหรับการทดสอบตัวแปรกลางตาม – คุณภาพงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรทุกตัวมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค อยูระหวาง 0.8710 ถึง 0.9280 
และการทดสอบตัวแปรตาม – ความพึงพอใจของผูใชบริการพบวาตัวแปรตามทุกตัวมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 0.9036  

George and Mallery (2003) ไดใหเกณฑในการพิจารณาวาเม่ือคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาคมีคามากกวา 0.7 จะถือไดวาสามารถยอมรับในความเช่ือถือได (Reliability) ของเครื่องมือวัดใน
คาตัวแปรได ดังนั้นผูวิจัยจะนําตัวแปรตน ตัวแปรกลางและตัวแปรตามทุกตัวท่ีมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคมากกวา 0.7 มาใชในการวิเคราะหในตอนท่ี 4 และ ตอนท่ี 5 ตอไป   ดังน้ันจึงสรุป
ไดจากการทดสอบวาคาอํานาจจําแนกและคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีคาคอนขางสูงเม่ือ
เทียบกับเกณฑสําหรับงานวิจัยแบบประยุกต จึงถือไดวาตัวแปรท่ีใชในการศึกษามีความเช่ือถือและ
เท่ียงตรง  
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ตารางท่ี 16 คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบาค 

ตัวแปรตน  

 ปจจัยดานความรูความสามารถ  

1. ความรูความสามารถดานการบัญชี 0.8210 
2. ความรูความสามารถดานการสอบบัญชี 0.8315 
3. ความรูความสามารถดานกฎหมาย 0.8818 
ตัวแปรกลาง  

ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี
อากร 

 

1. การรวบรวมและประเมินหลักฐาน 0.8104 
2. สารสนเทศ 0.7871 
3. ความชํานาญและความเปนอิสระ 0.8731 
4. การรายงาน 0.9280 
ตัวแปรตาม                                                                              

    ความพึงพอใจของผูใชบริการ 0.9036 

 
4.3.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 เนื่องจากกลุมตัวแปรแตละกลุม มีปจจัยยอยอยูหลายตัว ผูวิจัยจึงใชเครื่องมือการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) เพื่อชวยกําหนดคาน้ําหนักของแตละตัวแปร และเพื่อลดจํานวนตัวแปรให
มีจํานวนท่ีนอยท่ีสุดท่ีเปนไปได (สุชาติ 2537) กอนท่ีจะนําคาของตัวแปรเหลานี้มาทําการทดสอบ
สมการถดถอยพหุคูณ  
 ในการวิเคราะหปจจัยตัวแปร ผูวิจยัดําเนินการตาม 4 ลําดับข้ันตอน (สุชาติ 2537) โดยเริ่ม
จาก  1) การสรางเมตริกความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation matrix) 
        2) การสกัดปจจยั (Factor Extraction)    
       3) การหมุนแกนปจจยั (Factor Rotation)  
       4)  การหาคาคะแนนปจจัย (Factor Scores)                  
 เม่ือเริ่มการวิเคราะห Correlation matrix ในแตละกลุมปจจัย ไมพบวามีปญหาใน
ความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรยอย ซ่ึงจะเห็นไดจากเม่ือทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) 
โดยใชวิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Factor Analysis) เพื่อใหไดคาน้ําหนักปจจัย 
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(Factor Loadings)  ของตัวแปรอิสระแตละตัว  คาของ Factor Loadings ท่ีได พบวาตัวแปรทุกตัวมี
คาสูงกวา 0.4 ซ่ึงคาดังกลาวสอดคลองกับ Nunnally (1978) ท่ีไดเสนอวาในการทดสอบคา Factor 
Loading ท่ีเกินกวา 0.4 ถือเปนคาท่ียอมรับไดวามีความนาเช่ือถือ ในงานวิจัยนี้จําเปนท่ีตองใชการ
หมุนแกนแบบ Orthogonal โดยใชวิธี Varimax rotation เนื่องจากคา factor loading ท่ีไดมีหลาย
องคประกอบ (component)  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 17 แสดงใหเห็นวาคา Factor Loading 
ของทุกตัวแปรสูงกวา 0.4  

จากน้ันจึงดําเนินการสรางคาคะแนนปจจัย (Factor Scores) ซ่ึงสามารถจัดกลุมใหมและลด
จํานวนตัวแปรลง โดยที่ตัวแปรตนเพิ่มจาก 3 กลุมรวม 29 ปจจัย เปน 4 กลุม 19 ปจจัย และตัวแปร
กลาง ยังคงเปน 4 กลุม แตลดตัวแปรจาก 22 ปจจัย ลงเหลือ 21 ปจจัย สําหรับตัวแปรตามไมตองลด
ตัวแปรซ่ึงใชไดท้ัง 6 ตัวแปร โดยท่ีตัวแปรท้ังหมดมีคา Factor Loading สูงกวา 0.4 รายละเอียดของ
การลดตัวแปรมีดังนี้ 
                                                                                                                        จํานวนตัวแปร 

   ตัวแปรเดิม      ตัวแปรกลุมใหม 
ตัวแปรตน – ความรูความสามารถ                                    29            19 
ตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากร       22            21            
ตัวแปรตาม    – ความพึงพอใจของผูใชบริการดานการปฎิบัติงาน             6                            6 

รวม               57                         46 
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ตารางท่ี 17 คา Factor Loadings ของตัวแปรตน ตัวแปรกลางและตัวแปรตาม 
ตัวแปร  Factor 

Loading 
% of 

Variance 
ตัวแปรตน ท่ี 1 ความรูความสามารถดานการบัญช ี  58.883 
1.สามารถวิเคราะหและทําความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับ
หลักการแนวคิด  และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
สภาวิชาชีพบัญชี  ประกาศใชแลว 

.737  

2.มีความรูเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนเปนอยางดี .666  
3.มีความเขาใจมาตรฐานการบัญชีท่ีเกีย่วของกับสินทรัพยหนี้สินเปน
อยางด ี

.882  

4.มีความเขาใจมาตรฐานการบัญชีท่ีเกีย่วของกับสินทรัพยหนี้สินเปน
อยางดี และคาใชจายเปนอยางดี 

.863  

5.เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรุกิจ  มีการใชมาตรฐานการ
บัญชีหรือหลกัการบัญชีท่ีเกี่ยวของมาประยุกตเพื่อวดัมูลคาของรายการ
บัญชีตางๆ 

.659  

ตัวแปรตน ท่ี 2 ความรูความสามารถดานการสอบบัญช-ีAudit Plan  54.220 
6.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัแนวคิดท่ัวไปและแมบทของมาตรฐานการ
สอบบัญชีเปนอยางด ี

.564  

7.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัแนวคิดท่ัวไปและแมบทของมาตรฐานการ
สอบบัญชีและสามารถปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

.844  

8.สามารถปฏบัิติตามแผนท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพและความมี
นัยสําคัญ 

.769  

9. ในการตรวจสอบแตละครั้ง การปฏิบัตงิานตรวจสอบงบการเงินตาม
แนวทางและวธิีการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรกําหนดอยางเครงครัด 

.740  

ตัวแปรตนท่ี 3 ความรูความสามารถดานการสอบบัญช-ีAudit Work  61.066 

10.การใหความสําคัญกับการจัดทํากระดาษทําการท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึง
สามารถอางอิงถึงหลักฐานกระบวนการและวิธีการในการตรวจสอบ 

.788  

11.การใหความสําคัญกับการเลือกตวัอยางและหลักฐานในการสอบบัญชี
เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนปจจยั และแนวทางที่นําไปสูการไดมาซ่ึง
ขอมูลในการสอบบัญชี 

.857  
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ตัวแปร  Factor 
Loading 

% of 
Variance 

12.การใชวธิีการในการรวบรวม และการตรวจสอบอยางเปนระบบ .840  
13.การยืนยันยอดลูกหนี้หรือเจาหนี้รวมมูลคาไมนอยกวารอยละ 60ของ
มูลคาหนี้ท้ังหมด 

.618  

ตัวแปรตนท่ี 4 ความรูความสามารถดานกฎหมาย  66.582 
14.ไดเสนอแนะใหผูรับบรกิารจัดทําบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร .505  
15.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
ประกาศและคําส่ังของกรมสรรพากร เปนอยางด ี

.912  

16. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547
ในเรื่องหลักการ วธิกีารและผลกระทบในพระราชบัญญตัิดังกลาวเปน
อยางด ี

.871  

17.การศึกษา และทําความเขาใจเกีย่วกับประมวลรษัฎากรในสวนท่ี
เกี่ยวของกับหางหุนสวน 

.860  

18.การศึกษา และทําความเขาใจเกีย่วกับประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยในสวนท่ีเกีย่วกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

.789  

19. ศึกษา และทําความเขาใจประกาศเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรษัฎากร  อยางตอเนื่อง 

.887  

ตัวแปรกลางท่ี 1 คุณภาพการสอบบัญชีดานการรวบรวมและประเมิน
หลักฐาน 

 73.837 

20.ไดรวบรวม  ประเมิน  สรปุ  และนําเสนอรายงานอยางระมัดระวังและ
แมนยําเยีย่งผูประกอบวิชาชีพ 

.896  

21.มีการปฏิบัติงานในการนาํเสนอขอมูลท่ีทันเวลาและตรงตามความ
ตองการของหนวยรับตรวจโดยยังคงมุงเนนถึงความมีคุณภาพของการ
สอบบัญชี 

.853  

22. มีการรวบรวมหลักฐานท่ีเพียงพอ  เหมาะสมเพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ครบถวนและสมบูรณ 

.878  

23.การนําเสนอรายงาน  โดยใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูล
หรือขอเท็จจรงิเสมอ 

.784  
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ตัวแปร  Factor 
Loading 

% of 
Variance 

ตัวแปรกลางท่ี 2 คุณภาพการสอบบัญชีดานสารสนเทศ  61.154 
24.ขอมูลและหลักฐานท่ีทานตรวจสอบพิสูจนไดและมีหลักฐานอางอิง
สามารถตรวจสอบได 

.801  

25.มีการใชหลักเกณฑและมาตรฐานการสอบบัญชีสําหรับประเมินขอมูล
และสารสนเทศอยางครบถวน 

.731  

26.ในการตรวจสอบงบการเงิน ใชหลักเกณฑในการตรวจสอบโดยยึด
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

.820  

27. ในการตรวจสอบภาษีอากร ไดปฏิบัติงานโดยยึดหลักประมวล
รัษฎากรและกฎหมายภาษี 

.772  

ตัวแปรกลางท่ี 3 คุณภาพการสอบบัญชีดานความชํานาญและความเปน
อิสระ 

 62.221 

28.ในการนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชี  มีการปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงความเปนอิสระ  ความเปนกลาง  ตลอดจนความซ่ือสัตยสุจริต 

.734 
 

 

29.มีการปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตย
สุจริตโดยไมปกปดขอเท็จจรงิหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ 

.770  

30. สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีตามแผนการสอบบัญชี
ครบถวน 

.781  

31.มีการวางแผนการสอบบัญชีใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรฐาน
การสอบบญัชีอยางเครงครัด 

.910  

32.มีการวางแผนการสอบบัญชีท่ีครอบคลมุขอบเขตเน้ือหาสาระของ
กระบวนการการสอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

.861  

33.มีการวางแผนการสอบบัญชีท่ีเปนไปตามมติท่ีประชุมของผูรวมงาน
จะทําใหการปฏิบัติงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

.650 
 
 

ตัวแปรกลางท่ี 4 คุณภาพการสอบบัญชีดานการรายงาน  69.975 
34.นําเสนอรายงานโดยใหความสําคัญในความถกูตองของขอมูลและ
เปนไปตามความจริงท่ีเกี่ยวของ 

.824  
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ตัวแปร  Factor 
Loading 

% of 
Variance 

35. รวบรวมประเมิน สรุปและนําเสนอรายงานอยางระมัดระวังและ
แมนยําเยีย่งผูประกอบวิชาชีพ 

.856  

36.การนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชี ทานยึดหลักถึงความเปน
กลางและความเปนอิสระเยีย่งผูประกอบวชิาชีพ 

.844  

37. มีการรายงานการสอบบัญชีโดยยึดหลกัความชัดเจนเพื่อเขาใจความ
ผิดพลาดของผูใชขอมูลเสมอ 

.848  

38. มีการนําเสนอรายงานท่ีตรงประเด็นและไมออมคอม .806  
39. มีการรายงานการสอบบัญชีท่ีนําเสนอโดยมุงเนนถึงความครบถวน
สมบูรณของขอมูล 

.855  

40.มีการรายงานการสอบบัญชีท่ีทันเวลาเยี่ยงผูประกอบวชิาชีพเสมอ .821  
ตัวแปรกลาง  -  คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชภีาษีอากรโดยรวม     76.375 
1. คุณภาพการสอบบัญชีดานการรวบรวมและประเมินหลกัฐาน .917  
2.คุณภาพการสอบบัญชีดานสารสนเทศ .825  
3.คุณภาพการสอบบัญชีดานความชํานาญและความเปนอิสระ .867  
4.คุณภาพการสอบบัญชีดานการรายงาน .884  
ตัวแปรตาม  -  ความพึงพอใจของผูใชบริการดานการปฎบิัติงาน              68.420 
1.ไดรับลูกคารายใหมเพิ่มข้ึนจากการแนะนําของลูกคารายเดิม  .757  
2.ไดใหบรกิารแกลูกคารายเดมิอยางตอเนื่องเปนสวนใหญ .787  
3.รูสึกวาผูใชบริการพึงพอใจตอบรกิารท่ีไดรับ .869  
4.ไดรับการรองขอจากลกูคาในการใหคําปรึกษาปญหาดานบัญชี  ดาน
กฎหมายหรือดานอ่ืน ๆอยางสมํ่าเสมอ 

.878  

5.ไดรับการติดตอในการใหบริการเกี่ยวเนือ่งจากลกูคาของทาน .860  
6.สามารถปรบัคาตอบแทนการสอบบัญชี  ตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน .805  

 
สําหรับคา Factor Scores ท้ัง 10 ตัวจะเปนตัวแปรท่ีนําไปใชในการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

ตอไป เพื่อใหสะดวกในการทดสอบสมการ จึงใชคํายออธิบายของแตละตัวแปรแสดงดังตอไปนี ้
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ตัวแปร คําอธิบาย 
ตัวแปรตน  
1 Acc ความรูความสามารถดานการบัญชี 
2 Aplan ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี    
3 Awork ความรูความสามารถดานการจัดทําการกระดาษทําการงานสอบบัญชี 
4 Tax ความรูความสามารถดานกฎหมาย 
ตัวแปรกลาง                           
5 Evi คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรดานการรวบรวม

และประเมินหลักฐาน 
6 Info คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรดานสารสนเทศ 
7 Free คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรดานความชํานาญ

และความเปนอิสระ 
8 Rpt คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรการรายงาน 
9 AQ คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรโดยรวม 
ตัวแปรตาม                           
10 CS ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 
4.3.3 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) 
    ในการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตน ตัวแปรกลางและตัวแปรตามนั้น จะ
ทดสอบระหวาง 

ตัวแปรความรูความสามารถของผูสอบบัญชี  ซ่ึงเปนตัวแปรตน ประกอบดวย 1)ความรู
ความสามารถดานการบัญชี 2) ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี 3) ความรู
ความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และ 4) ความรูความสามารถดาน
กฎหมาย    

ตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ซ่ึงเปนตัวแปรกลาง ประกอบดวย 
1) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ดานการรวบรวมและประเมินหลักฐาน 2) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดาน
สารสนเทศ 3) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานความชํานาญและความเปน
อิสระ  และ 4) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการรายงาน    
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 ตัวแปรความพึงพอใจของผูใชบริการ ซ่ึงเปนตัวแปรตามโดยใชคา Factor scores ของตัว
แปรท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยในตอนท่ี 4 นํามาทดสอบ  

    งานวิจัยนี้ใชโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (Pearson 
Correlation Coefficients) โดยนําผลการวิเคราะหมาแสดงไวในตารางที่ 18 จากตารางดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาตัวแปรตน และตัวแปรกลางทุกตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม โดยมีคาสหสัมพันธ
ระหวาง 0.261 – 0.501 ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

    จากนั้นทําการทดสอบปญหาเกี่ยวกับตัวแปรตนวามีความสัมพันธกันหรือไม  
(Multicollinearity) พบวาคา VIF อยูระหวาง 1.573 – 4.304 ซ่ึงมีคานอยกวา 10 แสดงวาความ 
สัมพันธระหวางกันของตัวแปรตนไมถึงข้ันกอใหเกิดปญหา Multicollinearity ซ่ึง Lee et al. (2000) 
เสนอวาเม่ือคา VIF ของตัวแปรตนนอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรตนไมมีความสัมพันธกัน  
     ดังนั้นจึงสรุปจากการวิเคราะหสหสัมพันธไดวาตัวแปรตน และตัวแปรกลางมีความ 
สัมพันธกับตัวแปรตาม และจากการทดสอบพบวาระหวางตัวแปรตนและตัวแปรกลางเองไมมี
ความสัมพันธกัน ตัวแปรเหลานี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple regression) ตอไป 
 
ตารางท่ี 18 การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
ตัวแปร 

ac
co
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dit
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 w
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nc
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orm

ati
on

 

Fr
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do
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tio

n 

VI
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Mean 3.6124 3.7397 3.7474 3.8179 4.0077 3.9716 3.8522 4.0191 3.5069  
SD 0.4544 0.4563 0.4980 0.5773 0.5031 0.4647 0.4958 0.4604 0.7941  
accounting          1.573 
Audit plan 0.379*         2.675 
Audit work 0.283* .560        1.913 
Tax 0.577* .615 .413       2.450 
Evidence 0.408* .724 .593 .555      4.304 
Information 0.351* .589 .539 .558 .698     2.399 
Freedom 0.368* .617 .575 .561 .716 .610    2.851 
Report 0.327* .663 .422 .524 .788 .597 .703   3.143 
Customer 0.261* 0.501* 0.451* 0.497* 0.498* 0.415* 0.469* 0.467*   

* ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 
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4.3.4  การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple regression) 
         ในการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ตัว
แปรท่ีใชในการวิเคราะหนั้น นอกเหนือจากตัวแปรตน ตัวแปรกลางและตัวแปรตามคา Factor 
Scores ท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยในตอนท่ี 4 แลวนั้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทดสอบตัวแปรเชิง
คุณภาพท่ีไดจากการวิเคราะหทางประชากรศาสตร 3 ดานท่ีไดกลาวไวในตอนที่ 1 ไดแก
ประสบการณในการทํางาน การเขารับการอบรมตอเนื่องดานการสอบบัญชี และการเขารับการ
อบรมตอเนื่องดานภาษี โดยจะนํามาใชเปนตัวแปรในการทดสอบสมการท่ีเรียกวาตัวแปรควบคุม 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรควบคุม คําอธิบาย 
Year ประสบการณในการทํางาน  
CPDA การเขารับการอบรมตอเนื่องดานการสอบบัญชี 
CPDT การเขารับการอบรมตอเนื่องดานภาษี  
 

 จากกรอบการวิจัยท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 3 นั้น การวิเคราะหจะทดสอบความสัมพันธ 3 
ลักษณะคือ 

1. ระหวางตัวแปรตน-ความรูความสามารถ กบั ตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

2. ระหวางตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร กับตัวแปร
ตาม – ความพงึพอใจของผูใชบริการ 

3. ระหวางตัวแปรตน – ความรูความสามารถ กับ ตัวแปรตาม – ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

 ดังนั้นการทดสอบจึงมีท้ังส้ิน 8 สมการดังนี้ 
 
สมการท่ี 1  

    ทดสอบความสัมพันระหวางตัวแปรความรูความสามารถ ซ่ึงเปนตัวแปรตน ประกอบ   
ดวย  1)ความรูความสามารถดานการบัญชี 2)ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   
3) ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และ 4)ความรูความสามารถ
ดานกฎหมาย  กับตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ซ่ึงเปนตัวแปรคุณภาพ
งานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการรวบรวมและประเมินหลักฐาน ซ่ึงเปนตัวแปรกลาง 
และตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณในการทํางาน 2) การเขารับการอบรมอยาง
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ตอเนื่องดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานภาษี แสดงในสมการท่ี 1 
ดังนี้ 

สมการท่ี ตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรการรวบรวมและ
ประเมินหลักฐาน 

1 Yevi = a1+b1acc+b2aplan+b3awork+b4tax+b5year+b6CPDA+b7CPDT+E 

  
ตารางท่ี 19 การทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษี
อากร กับ  
                   คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการรวบรวมและประเมินหลักฐาน 

  
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  Beta     Tolerance VIF 
(Constant)   -.320 .750     
accounting .083 .997 .322 .646 1.548 
audit plan .479 5.115 .000* .505 1.981 
audit work .274 3.340 .001* .658 1.521 
tax .096 .982 .329 .461 2.169 
YEAR .061 .871 .386 .910 1.099 
CPDA .082 .854 .396 .476 2.099 
CPDT -.113 -1.167 .246 .469 2.130 
Sig= 0.05 ,  R2=.606 , Adj. R2=.575  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากสมการท่ี  1 ในการทดสอบทุกตัวแปร  พบวาตัวแปรตน  2 ตัวแปร  คือ  ความรู
ความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   และความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทํา
การงานสอบบัญชี มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b2= 0.479, p < 0.01   และ b3 = 0.274, p < 0.01) 
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 สมการท่ี 2    
ทดสอบความสัมพันระหวางตัวแปรความรูความสามารถ ซ่ึงเปนตัวแปรตน ประกอบ   

ดวย  1)ความรูความสามารถดานการบัญชี 2)ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   
3) ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และ 4)ความรูความสามารถ
ดานกฎหมาย   กับตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานสารสนเทศ  ซ่ึงเปน
ตัวแปรกลาง และตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณในการทํางาน 2) การเขารับการ
อบรมอยางตอเนื่องดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานภาษี แสดงใน
สมการท่ี 2 ดังนี้ 

สมการท่ี ตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรดานสารสนเทศ 
2 Yinfo = a2+b8acc+b9aplan+b10awork+b11tax+b12year+b13CPDA+b14CPDT+E 

 
ตารางท่ี 20 การทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษี 
                   อากร   กับ คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานสารสนเทศ 
 
 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

 Beta     Tolerance VIF 
(Constant)  .846 .400    
accounting .037 .385 .701 .646 1.548 
audit plan .265 2.451 .016* .505 1.981 
audit work .250 2.643 .010* .658 1.521 
tax .286 2.536 .013* .461 2.169 
YEAR -.111 -1.377 .172 .910 1.099 
CPDA  -.062 -.556 .580 .476 2.099 
CPDT  .078 .696 .488 .469 2.130 
Sig= 0.05 ,  R2=.476 , Adj. R2=.435  
*มีระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากสมการท่ี  2 ในการทดสอบทุกตัวแปร  พบวาตัวแปรตน  3 ตัวแปร  คือ  ความรู
ความสามารถดานการวางแผน การสอบบัญชี ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการ
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งานสอบบัญชี และความรูความสามารถดานกฎหมาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b9= 0.265, 
p< 0.05, b10 = 0.250, p < 0.01, b11= 0.286, p < 0.05) 

 
สมการท่ี 3  

    ทดสอบความสัมพันระหวางตัวแปรความรูความสามารถ ซ่ึงเปนตัวแปรตน ประกอบ   
ดวย  1)ความรูความสามารถดานการบัญชี 2)ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   
3) ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และ 4)ความรูความสามารถ
ดานกฎหมาย  กับตัว คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานดานความชํานาญและ
ความเปนอิสระ ซ่ึงเปนตัวแปรกลาง   และตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณในการ
ทํางาน 2) การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยาง
ตอเนื่องดานภาษี แสดงในสมการท่ี 3 ดังนี้ 

สมการท่ี ตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรดานความชํานาญและ
ความเปนอิสระ 

3 Yfree = a3+b15acc+b16aplan+b17awork+b18tax+b19year+b20CPDA+b21CPDT+E 

 
ตารางท่ี 21 การทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษี
อากร กับ คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานความชาํนาญและความเปนอิสระ 

 
Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 

Colinearity Statistics 
 

 Beta     Tolerance VIF 
(Constant)  1.816 .073   
accounting .035 .382 .703 .646 1.548 
audit plan .273 2.652 .009* .505 1.981 
audit work .306 3.393 .001* .658 1.521 
tax .284 2.632 .010* .461 2.169 
YEAR -.087 -1.136 .259 .910 1.099 
CPDA .053 .501 .618 .476 2.099 
CPDT -.174 -1.625 .108 .469 2.130 
Sig= 0.05 ,  R2=.523 , Adj. R2=.486 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากสมการท่ี 3 ในการทดสอบทุกตัวแปร พบวาตัวแปรตน 3 ตัวแปร คือ ความรู
ความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการ
งานสอบบัญชี และความรูความสามารถดานกฎหมาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b16= 0.273, 
p< 0.01, b17 = 0.306, p < 0.01, b18= 0.284, p < 0.01) 
สมการท่ี 4  

ทดสอบความสัมพันระหวางตัวแปรความรูความสามารถ ซ่ึงเปนตัวแปรตน ประกอบ   
ดวย  1)ความรูความสามารถดานการบัญชี 2)ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   
3) ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และ 4)ความรูความสามารถ
ดานกฎหมาย  กับตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการรายงาน ซ่ึงเปน
ตัวแปรกลาง  และตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณในการทํางาน 2) การเขารับการ
อบรมอยางตอเนื่องดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานภาษี แสดงใน
สมการท่ี 4 ดังนี้ 

สมการท่ี ตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรการรายงาน 
4 Yrpt = a4+b22acc+b23aplan+b24awork+b25tax+b26year+b27CPDA+b28CPDT+E 

 
ตารางท่ี 22 การทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษี  
                  อากร  กับ คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการรายงาน 

  
Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 

Collinearity Statistics 
 

  Beta     Tolerance VIF 
(Constant)  -.066 .948   
accounting .004 .040 .968 .646 1.548 
audit plan .514 4.734 .000** .505 1.981 
audit work .069 .723 .472 .658 1.521 

tax .178 1.562 .122 .461 2.169 
YEAR .036 .451 .653 .910 1.099 
CPDA  .058 .516 .607 .476 2.099 
CPDT  -.089 -.789 .432 .469 2.130 

Sig= 0.05 ,  R2=.469, Adj. R2=.428 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากสมการท่ี 4 ในการทดสอบทุกตัวแปรพบวาตัวแปรตน คือความรูความสามารถดานการ
วางแผนการสอบบัญชีเพียงตัวแปรเดียว ท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b23= 0.514,p<0.01 ) 
 
สมการท่ี 5  

ทดสอบความสัมพันระหวางตัวแปรความรูความสามารถ ซ่ึงเปนตัวแปรตน ประกอบ   
ดวย  1)ความรูความสามารถดานการบัญชี 2)ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   
3) ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และ 4)ความรูความสามารถ
ดานกฎหมาย  กับตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ซ่ึงเปนตัวแปรกลาง  และ
ตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณในการทํางาน 2) การเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง
ดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานภาษี แสดงในสมการท่ี 5 ดังนี้ 

 

สมการท่ี ตัวแปรกลาง – คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรการรายงาน 
5 Yaq = a5+b29acc+b30aplan+b31awork+b32tax+b33year+b34CPDA+b35CPDT+E 

 
ตารางท่ี 23 การทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษี 
                    อากร   กับ คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
  

 
Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 Collinearity Statistics 

 Beta     Tolerance VIF 
(Constant)  .756 .452   
accounting .046 .586 .560 .646 1.548 
audit plan .442 5.005 .000* .505 1.981 
audit work .257 3.319 .001* .658 1.521 

tax .238 2.579 .012* .461 2.169 
YEAR -.026 -.394 .695 .910 1.099 
CPDA .040 .438 .662 .476 2.099 
CPDT -.088 -.961 .339 .469 2.130 

Sig= 0.05 ,  R2=.650, Adj. R2=.623 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากสมการท่ี  5 ในการทดสอบทุกตัวแปร  พบวาตัวแปรตน  3 ตัวแปร  คือ  ความรู
ความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการ
งานสอบบัญชี และความรูความสามารถดานกฎหมาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b37= 0.442, 
p< 0.01,  b38= 0.257, p < 0.01, b39= 0..238, p < 0.05) 
 สมการท่ี 6  

    ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
ซ่ึงเปนตัวแปรกลางประกอบดวย 1)คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการ
รวบรวมและประเมินหลักฐาน  2) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานสารสนเทศ  
3) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานความชํานาญและความเปนอิสระ และ4) 
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการรายงาน   กับตัวแปรความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ซ่ึงเปนตัวแปรตาม   และ  ตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณในการ
ทํางาน 2) การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยาง
ตอเนื่องดานภาษี  แสดงในสมการท่ี 6 ดังนี้ 

สมการท่ี ตัวแปรตาม – ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
6 Ycs = a6+b36evi+b37info+b38free+b39rpt+b40year+b41CPDA+b42CPDT+E 

ตารางท่ี 24 การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชภีาษีอากรใน 
                      แตละดาน   กับ ความพงึพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
   

 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

 Beta     Tolerance VIF 
(Constant)  -3.694 .000   
Evidence .161 1.019 .311 .276 3.619 

Information .073 .587 .559 .451 2.219 
Freedom .263 2.011    .047* .404 2.476 
Report .084 .592 .555 .347 2.884 
YEAR .230 2.654 .009* .921 1.086 
CPDA -.011 -.088 .930 .473 2.112 
CPDT .254 2.078 .041* .462 2.166 

Sig= 0.05 ,  R2=.386, Adj. R2=.338 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากสมการท่ี 6 ในการทดสอบทุกตัวแปร พบวาตัวแปรกลาง 1ตัวแปร คือ ความชํานาญ
และความเปนอิสระ กับตัวแปรควบคุม 2 ตัวแปร คือประสบการณในการปฏิบัติงาน และการ
ฝกอบรมตอเนื่องดานกฎหมาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b38= 0.263, p< 0.05, B40= 0.230, p 
< 0.01, b42= 0.254 p < 0.05)  
 
สมการท่ี 7 

    ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร
โดยรวม  ซ่ึงเปนตัวแปรกลาง กับตัวแปรความพึงพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีภาษีอากร ซ่ึงเปน
ตัวแปรตาม   และตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณในการทํางาน 2) การเขารับการ
อบรมอยางตอเนื่องดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานภาษี แสดงใน
สมการท่ี  7 ดังนี้ 

สมการท่ี ตัวแปรตาม – ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
7          Ycs = a7+b43aq+b44year+b45CPDA+b46CPDT+E 

 
ตารางท่ี 25 การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชภีาษีอากร  
                     กับ ความพึงพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
  
 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

 Beta    Tolerance VIF 
(Constant)  -3.671 .000   

Audit quality .510 6.195 .000* .996 1.004 
YEAR .225 2.704 .008* .978 1.023 
CPDA -.006 -.051 .959 .483 2.068 
CPDT .236 2.002 .048* .484 2.066 

Sig= 0.05 ,  R2=.379, Adj. R2=.352 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากสมการท่ี 7 การทดสอบทุกตัวแปร พบวาตัวแปรกลาง คือ คุณภาพงานสอบบัญชีของ

ผูสอบบัญชีภาษีอากร กับตัวแปรควบคุม 2 ตัวแปร คือประสบการณในการปฏิบัติงาน และการ
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ฝกอบรมตอเนื่องดานกฎหมาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b43= 0.510 p< 0.01, B44= 0.225, p 
< 0.01, b46= 0.236 p < 0.05) 

 
 สมการท่ี 8 

    ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรความรูความสามารถ  ซ่ึงเปนตัวแปรตน 
ประกอบดวย 1)ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการบัญชี 2)ความรู
ความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการวางแผนการสอบบัญชี  3) ความรู
ความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี แล 
ะ4)ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานกฎหมาย  กับตัวแปรความพึง
พอใจของผูใชบริการ ซ่ึงเปนตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 1)ประสบการณใน
การทํางาน 2) การเขารับการอบรมอยางตอเนื่องดานการสอบบัญชี และ 3)การเขารับการอบรมอยาง
ตอเนื่องดานภาษี แสดงในสมการท่ี 8 ดังนี้ 

สมการท่ี ตัวแปรตาม  – ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร  
8 Ycs = a8+b47acc+b48aplan+b24awork+b25tax+b26year+b27CPDA+b28CPDT+E 

 
ตารางท่ี 26  การทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี 
                   ภาษีอากร   กับ ความพึงพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

 Beta     Tolerance VIF 
(Constant)  -3.145 .002   
accounitng -.076 -.748 .457 .646 1.548 
audit plan .218 1.906 .060* .505 1.981 
audit work .248 2.478 .015* .658 1.521 

tax .237 1.978 .051* .461 2.169 
YEAR .214 2.517 .014* .910 1.099 
CPDA .025 .215 .830 .476 2.099 
CPDT .157 1.326 .188 .469 2.130 

Sig= 0.05 ,  R2=.413, Adj. R2=.367 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากสมการท่ี 8 ในการทดสอบทุกตัวแปร  พบวาตัวแปรตน 3 ตัวแปร  คือ ความรู
ความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี   ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการ
งานสอบบัญชี และความรูความสามารถดานกฎหมาย  และมีตัวแปรควบคุมอีก 1 ตัวแปร คือ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (b48= 0.218, p< 0.10, b 49= 0.248, 
p < 0.05, b50= 0. 237, p < 0.10, b51= 0. 214, p < 0.05) 

 
4.3.5 สรุปผลจากการทดสอบสมการถดถอย 
 ผลท่ีไดจากการทดสอบสมการถดถอยสามารถสรุปไดวา ตัวแปรตนหรอืปจจัยความสําเร็จ
ท่ีมีตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
 
ตารางท่ี 27 ผลการทดสอบสมการถดถอยตัวแปรตนตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 
                      ภาษีอากร 

ตัวแปรตน Models 
1 2 3 4 5 

Audit Plan 0.479*** 
(0.094) 

0.265** 
(0.108) 

0.273*** 
(0.103) 

0.514*** 
(0.109) 

0.442*** 
(0.088) 

Audit Work 0.274*** 
(0.082) 

0.250*** 
(0.095) 

0.306*** 
(0.090) 

 0.257*** 
(0.077) 

Tax  0.286** 
(0.113) 

0.284*** 
(0.108) 

 0.238** 
(0.092) 

 
จากตารางท่ี 27 สรุปไดวา ความสัมพันธตวัแปรตน ตอ คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชีภาษีอากรมีจํานวนตัวแปรปจจัยความสําเร็จ 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพงานสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ซ่ึงกลาวไดวานาจะเปนตัวท่ีใชวัดคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีภาษีอากร ไดแกดานการรวบรวมและประเมินหลักฐาน ดานสารสนเทศ 
ดานความชํานาญและความเปนอิสระ และดานการรายงาน นอกจากนี้จะเห็นวาตัวแปรตน ไดแก 
ความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี ดานการจัดทํากระดาษทําการ และดาน
กฏหมายนั้น ผูสอบบัญชีภาษีอากรใหความสําคัญมากและมีความสําคัญกับตัวแปรกลาง จากการ
ทดสอบยังพบตอปอีกวาตัวแปรตนความรูความสามารถดานการบัญชีและแปรควบคุมซ่ึงไดแก 
ประสบการณการทํางาน การอบรมตอเนื่องดานการบัญชี การอบรมตอเนื่องดานกฏหมาย ไมมี
ความสัมพันธกับตัวแปรกลาง รายละเอียดของการสรุปผลวิเคราะหจะแสดงในบทท่ี 5 ตอไป 
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ตารางท่ี 28 ผลการทดสอบสมการถดถอยตัวแปรกลางตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ตัวแปรกลาง Models 

6 7 
Freedom 0.263** 

(0.131) 
 

Audit Quality  0.510*** 
(0.082) 

Year 0.309*** 
(0.116) 

0.302*** 
(0.112) 

CPDT 0.343** 
(0.165) 

0.320** 
(0.160) 

 
จากตารางท่ี 28 สรุปไดวา ความสัมพันธของตัวแปรกลาง ตอ ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการมีจํานวนตัวแปรปจจัยความสําเร็จ 4 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ซ่ึงกลาวไดวานาจะเปนตัวท่ีใชวัดความพึงพอใจของผูใชบริการ  นอกจากนี้จะพบวาตัว
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ไดแก ความชํานาญและความเปนอิสระของ
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรนั้น ผูสอบบัญชีภาษีอากรใหความสําคัญมากและมี
ความสําคัญกับความพึงพอใจ และพบวาตัวแปรควบคุมซ่ึงไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
การฝกอบรมตอเนื่องดานกฏหมาย มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม แตตัวแปรควบคุมซ่ึงไดแก การ
ฝกอบรมตอเนื่องดานการบัญชีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม รายละเอียดของการสรุปผล
วิเคราะหจะแสดงในบทท่ี 5 ตอไป 
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ผลท่ีไดจากการทดสอบสมการถดถอยสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระหรือปจจัยความ 
สําเร็จท่ีมีตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  แสดงไดดังตารางท่ี 29 

 
ตารางท่ี 29 ผลการทดสอบสมการถดถอยตัวแปรตนท่ีมีตอความพงึพอใจของผูใชบริการ         

ตัวแปรตน Models 
8 

Audit Plan 0.218*  
(0.114) 

Audit Work 0.248** 
(0.100) 

Tax 0.237* 
(0.120) 

Year 0.288** 
(0.115) 

 
จากตารางท่ี 29 สรุปไดวา ตัวแปรตน ตอความพึงพอใจของผูใชบริการมีจํานวนตัวแปร

ปจจัยความสําเร็จ 4 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการ ซ่ึงกลาวไดวานาจะ
เปนตัวท่ีใชวัดความพึงพอใจของผูใชบริการ  นอกจากนี้จะเห็นวาตัวแปรตน ไดแก ความรู
ความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี ดานการจัดทํากระดาษทําการ และดานกฎหมาย กับ
ตัวแปรควบคุมซ่ึงไดแก ประสบการณการทํางาน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ซ่ึงผูสอบบัญชี
ภาษีอากรใหความสําคัญมาก แตยังพบวาตัวแปรตนความรูความสามารถดานการบัญชี กับตัวแปร
ควบคุมซ่ึงไดแก  การอบรมตอเนื่องดานการบัญชี  การอบรมตอเนื่องดานกฏหมายไม มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม รายละเอียดของการสรุปผลวิเคราะหจะแสดงในบทท่ี 5 ตอไป 
 
4.3.6  ขอเสนอแนะ 

ขอสรุปท่ีไดจากการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยาง 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร ไดใหความคิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับการรับรองและตรวจสอบบัญชี 
ภาษีอากรซ่ึงผูวิจัยใชวิธกีารวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปในหัวขอสําคัญจาก
ผูปฏิบัติงานจริงดังตารางท่ี 30 , 31  , 32 และ 33 
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ตารางท่ี 30 ประโยชนของการพัฒนาศักยภาพ ของผูสอบบัญชีภาษีอากร  

ประโยชนของการพัฒนาศักยภาพ ของผูสอบบัญชีภาษีอากร ความถ่ี รอยละ 

1. ชวยพัฒนาศักยภาพใหมีความรูความเขาใจอยางถองแท ในกฎหมายภาษี
อากร กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของ สามารถคนหาคํ่าส่ัง ประกาศ กฏหมายใหม ได
รวดเร็ว ถูกตองแมนย่ํา อยางตอเนื่อง 

26 25.49 

2. ชวยพัฒนาความรูดานมาตรฐานการบัญชีโดยเฉพาะท่ีออกใหม 23 22.55 
3. ชวยพัฒนาความความรูดานมาตรฐานการสอบบัญชี และเทคนิคการ
ตรวจสอบ 

25 24.51 

4. ชวยพัฒนาทักษะ การใชเทคโนโลยี เพือ่การทํางานไดรวดเรว็ สามารถท่ีจะ
ประหยดั คาใชจายได 

16 15.69 

5. ชวยเพิ่มทักษะ โดยใหมีการฝกอบรมผูสอบบัญชีภาษอีากร(ใหม) กอนมีการ
ลงมือ ปฏิบัติงานใหมากกวาปจจุบัน 

5 4.90 

6. ชวยพัฒนาดานจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 4 3.92 
7. ชวยใหมีศักยภาพในการแนะนําการบรหิารงานดานเอกสารให ครบถวน 
ถูกตอง 

2 1.96 

8. ชวยเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอ่ืนๆ 1 0.98 
รวม 102 100 
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ตารางท่ี 31 ประโยชนเก่ียวกับลักษณะของคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชภีาษีอากรท่ีดี 

ประโยชนเก่ียวกับลักษณะของคุณภาพงานสอบบัญชี                       
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรที่ด ี

ความถ่ี รอยละ 

1. การสุมตัวอยางในการตรวจสอบควรเปนไปตามดุลพินจิของผูตรวจสอบ
บัญชีภาษีอากรซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชี มากกวาท่ีจะยดึ
หลักเกณฑของกรมสรรพากร ระเบยีบขอบังคับอ่ืนๆ โดยตรวจเฉพาะรายการท่ี
มีสาระสําคัญ ไมใชกําหนดตายตัว วาตองตรวจกี่เปอรเซ็นต กีร่ายการ 

24 29.63 

2. ชวยใหความเห็นตองบการเงิน เกีย่วกับขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวนทัน 
เวลาแล สะทอนถึงเนื้อหาของงบการเงินไดซ่ึงจะมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน 

22 27.16 

3. ชวยการจัดทําแผนการตรวจสอบ การจัดทํากระดาษทําการ  และมีหลักฐาน
ในการตรวจสอบท่ีเพียงพอเหมาะสม    

12 14.82 

4. ชวยในการออกรายงาน ใหขอเสนอแนะในงบการเงิน เกี่ยวกบั  การตรวจ 
สอบภายใตความเปนอิสระ   รายงานอยางระมัดระวัง เยี่ยงผูประกอบวชิาชีพ  

7 8.64 

5.ชวยยกระดบัอัตราคาบริการสอบบัญชใีหเหมาะสมกับเนื้องานโดยใหรัฐเปน
ผูวางแบบอัตราจางงานสอบบัญชี ตามสภาพของแตละกจิการ ซ่ึงจะชวยให
ผูสอบบัญชีมีอิสระอยางแทจริง ไมตกอยูภายใตแรงกดดันของกิจการ โดยจะ 
กําหนดคาสอบบัญชีข้ันตํ่า หรือมีมาตรฐานการคิดอัตราคาสอบบัญชใหเปน
ราคากลาง   

5 6.17 

6.ลูกคาใหความรวมมือท่ีดี เห็นความสําคัญของการสอบบัญชีใหขอมูลท่ี
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา      

4 4.94 

7.ชวยใหผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความพรอมในดานความรู ความสามารถ 
    ความชํานาญ ความเท่ียงตรง ความซ่ือสัตยสุจรติ และรอบครอบ   

3 3.70 

8. ชวยการตรวจสอบมีความถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกาํหนด และเสียภาษีได
ถูกตอง ครบถวน       

3 
 

3.70 

9. ชวยใหผูสอบบัญชีภาษีอากร  สามารถตอบปญหาไดชัดเจน และให
คําแนะนําท่ีด ี  

1 
 

1.24 

รวม 81 100 
 
 
 

DPU



65 
 

ตารางท่ี 32 ประโยชนจากปจจัยท่ีสําคัญ ของผูสอบบัญชภีาษีอากร  ในการสรางความพึงพอใจ 
                      ใหกับลูกคา 

ประโยชนจากปจจัยท่ีสําคัญ ของผูสอบบญัชีภาษีอากร                      
ในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ความถ่ี รอยละ 

1.ใหคําปรึกษา แนะนํา ลกูคาไดท้ังดานการบัญชี ดานภาษีอากร และ
ขบวนการทํางานเพ่ือลดชองโหวในการลดขอผิดพลาดการจัดการรวมท้ังขอ
ผิดผลาดทางดานภาษีอากร เนนท่ีความถูกตอง ตลอดจนชวยวางแผนภาษี 
เพื่อใหลูกคาสามารถประหยดัภาษไีด เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีในการเสียภาษ ี

37 46.84 

 2. คาธรรมเนยีมการสอบบัญชีท่ีมีความเหมาะสมกับงานโดยเนนท่ีราคาไมแพง 16 20.25 
 3. มีความเอาใจใส ใหบริการท่ีดีเยี่ยม อัธยาศัยดี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
    ทํางานดวยคุณภาพระดับมืออาชีพ 

15 18.99 

4. ออกรายงานการตรวจสอบถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรมสรรพากร
กําหนด รวดเรว็ทันเวลา 

10 12.66 

5. เปดโอกาสใหผูสอบภาษอีากร นาํช่ัวโมงการทํางานมาเปนช่ัวโมงฝกงาน 
เพื่อสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

1 1.26 

รวม 79 100 
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ตารางท่ี 33 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ความถ่ี รอยละ 

1. ผูใชบริการไมเขาใจในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จะพจิารณาจากคาบริการท่ีท่ี
ถูกท่ีสุด ไมไดมองท่ีปริมาณงานและคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี
อากร จงึควรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของประชาสัมพันธใหผูใชบรกิารเขาใจ ใน
ภาพรวมของวชิาชีพนี้ดวย 

4 30.77 

2. กรมสรรพากรควรใหเครดิตกับผูสอบบัญชีภาษีอากร และควรมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการตรวจสอบใหมีความยืดหยุน เหมาะสมมากกวานี้
เพราะขณะนีจ้ะไมเหมาะสมกับบางกิจการ 

3 23.07 

3. การตรวจสอบหางหุนสวนจํากัดซ่ึงเปนธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมีระบบการควบคุม
ภายในนอยหรอืไมมีเลย สํานกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรควรมี
มาตรการท่ีจะรองรับ กรณีท่ีไมมีระบบการควบคุมภายใน 

2 15.38 

4. ใหมหาวิทยาลัยทุกแหงท่ีสอนในวิชาชีพบัญชี เนนจรรยาบรรณในวชิาชีพ    
ใหสอดแทรกเนื้อหานี้ในวิชาท่ีเรยีน  เพิ่มความเขมขนในการสอนใหมีความรู
ในหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยางจริงจังในปสุดทายกอนจบ จะไดบัณฑิตท่ี
เปนนักบัญชีท่ีมีคุณภาพมา เปนผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพตอไป และให
มหาวิทยาลยัมีสวนรวมในจดัอบรมในหัวขอดานการบัญชี การสอบบัญชี และ
กฎหมายท่ีเกีย่วของกับผูตรวจสอบและรับรองบญัชีใหมากยิ่งข้ึน 

2 15.38 

5. ปจจุบันมผีูตรวจสอบบัญชีภาษีอากรและผูตรวจสอบบัญชีรับอนญุาตมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนทําใหแยงงานกันโดยลดคาตรวจสอบซ่ึงทําใหการตรวจสอบตํ่า
กวามาตรฐานจึงมีผลใหการตรวจสอบไมคุมกับการปฏบัิติงานตรวจสอบ จึง
ขอใหผูสอบบัญชีทุกทานไมควรลดคาตรวจสอบตํ่าเกินไปหรือตํ่ามาตรฐาน
ท่ัวไป 

1 7.70 

6. การปฏิบัติงานสอบบัญชีภาษีอากร ลกูคาเปนกิจการขนาดเลก็จะมีปญหาคา
บริการสอบบัญชี คอนขางตํ่าทําใหตนทุนในการใหบริการไมคุมกับการปฏิบัติ 
งานตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปญหาท่ีพบผูสอบบัญชีมักจะรับงานผาน
สํานักงานบัญชี การกําหนดราคาสวนหนึ่งตองจายใหสํานักงานบัญชีและการ
ปฏิบัติงานอาจถูกจํากัดชอบเขตโดยสํานักงานบัญชี หากผูสอบบัญชีสามารถรับ
งานไดโดยตรงจะทําใหคุณภาพงานดีกวานี้และจะทําใหอาชีพนี้ดีข้ึนดวย 

1 7.70 

รวม 13 100 
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
งานวิจยั เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร   

เปนการวจิัยเชิงประยุกต  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)ขอมูลท่ัวไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร            
2)ความรูความสามารถทางวชิาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร 3) คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีภาษีอากร 4) ความพงึพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร   5)ความสัมพันธระหวาง
ความรูความ สามารถของผูสอบบัญชีภาษอีากรกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
6) ความ สัมพันธระหวางคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร และ 7) ความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรกับความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร   โดยสํารวจความ
คิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากรจํานวน 97 คน  สามารถสรุปผลท่ีสําคัญไดดังนี ้
 
5.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ผลการวจิัยพบวา ผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  ซ่ึงสวนใหญจะมีอายุ
มากกวา 40 ป ข้ึนไป  และมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกวาปรญิาตรี   ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียง
พอท่ีจะใหขอมูลเกีย่วกับความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร  คุณภาพการ
สอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร และความพึงพอใจของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ตาม
วัตถุประสงคของการวิจยั 
 
5.2 ความรูความสามารถของสอบบัญชภีาษีอากร 
 ผลการวจิัยพบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดาน
กฏหมายมากที่สุด รองลงมาคือความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี การจัดทํา
กระดาษทําการงานสอบบัญชี  และความรูความสามารถดานการบัญชี  ตามลําดับ 
 
5.3 คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชภีาษีอากร 
 ผลการวจิัยพบวา ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีคุณภาพงานสอบบัญชีในดานการรายงานมาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือ การรวบรวมและประเมินหลักฐาน   สารสนเทศ  และ ความชํานาญและความ
เปนอิสระ ตามลําดับ 
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5.4 ความพึงพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีภาษีอากร 
 จากผลการวิจยัพบวา  ผูสอบบัญชีภาษีอากรสามารถใหความพึงพอใจตอผูใชบริการสอบ
บัญชีภาษีอากรในดานการใหบริการแกลกูคาอยางตอเนื่องมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอ
บริการท่ีไดรับ  การไดรับการรองขอจากลกูคาในการใหคําปรึกษาปญหาดานบัญชี  ดานกฎหมาย
หรือดานอ่ืน ๆ อยางสมํ่าเสมอ  การไดรับการติดตอในการใหบรกิารเกีย่วเนื่องจากลูกคา  สามารถ
ปรับคาตอบแทนการสอบบัญชี ตามปริมาณงานท่ีเพิม่ข้ึน  และ ไดรับลูกคารายใหมเพิ่มข้ึนจากการ
แนะนําของลกูคารายเดิม 
 
5.6 ความสัมพนัธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชพีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
      กับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
          จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี
ภาษีอากรกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression)  กําหนดใหตัวแปรความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
เปนตัวแปรตน  ประกอบดวย  1) ความรูความสามารถดานการบัญชี   2) ความรูความสามารถดาน
การสอบบญัชี 3)ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี   และ 4)ความรู
ความสามารถดานกฎหมาย   ตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนตัวแปร
ตาม   และตัวแปรควบคุมท่ีนํามาใชในการทดสอบสมการ ไดแก ประสบการณในการทํางาน  การ
เขารับการอบรมตอเนื่องดานการสอบบัญชี  และ การเขารับการอบรมตอเนื่องดานภาษี  ทําการ
คัดเลือกตัวแปรเขาสมการโดยวิธี Enter พบวา  ตัวแปรความรูความสามารถดานการวางแผนการ
สอบบัญชี และความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี มีความสัมพันธเชิง
บวกตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (R2= 
0.650)  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 โดยมีคา Beta เทากับ 0.442 และ 0.257ตามลําดับ 
 
5.7 ความสัมพันธระหวางคณุภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร    กับ ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีภาษีอากร 
 จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
กับความพึงพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  โดยใชสมการถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression)  กําหนดใหตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร
เปนตัวแปรตน   ตัวแปรความพึงพอใชของผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนตัว
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แปรตาม และตัวแปรควบคุมท่ีนํามาใชในการทดสอบสมการ ไดแก ประสบการณในการทํางาน  
การเขารับการอบรมตอเนื่องดานการสอบบัญชี  และ การเขารับการอบรมตอเนื่องดานภาษ ี  ทําการ
คัดเลือกตัวแปรเขาสมการโดยวิธี Enter พบวา ตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี
อากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  (R2= 0.379)  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจยัขอท่ี 2 โดยมี
คา Beta เทากบั 0.510 
 
5.8 ความสัมพนัธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชพีของผูสอบบัญชีภาษีอากร   
      กับความพงึพอใจของผูใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี 
ภาษีอากร กบัความพึงพอใจของผูใชบรกิารสอบบญัชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  โดยใชสมการ
ถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression)  กําหนดใหตัวแปรความรูความสามารถทางวิชาชีพของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร  เปนตัวแปรตน  ประกอบดวย  1) ความรูความสามารถดานการบัญชี   2) 
ความรูความสามารถดานการสอบบัญชี 3) ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการ
งานสอบบัญชี  และ 4)ความรูความสามารถดานกฎหมาย   ตวัแปรความพึงพอใจของผูใชบริการ
สอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  เปนตัวแปรตาม   และตัวแปรควบคุมท่ีนํามาใชในการทดสอบ
สมการ ไดแก ประสบการณในการทํางาน  การเขารับการอบรมตอเนื่องดานการสอบบัญชี  และ 
การเขารับการอบรมตอเนื่องดานภาษ ี  ทําการคัดเลือกตวัแปรเขาสมการโดยวิธี Enter พบวา  ตัว
แปรความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี  ความรูความสามารถดานการจัดทํา
กระดาษทําการงานสอบบัญชี  และ ความรูความสามารถดานกฎหมาย มีความสัมพันธเชิงบวกตอ
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษอีากรอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (R2= 0.413)  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3 โดยมีคา Beta เทากับ 0.218 , 0.248 และ 0.237ตามลําดับ 
  
5.9 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.9.1 ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรในดานความรูทางวิชาชีพ
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี
อากร จากผลงานวิจัย พบวาความรูความสามารถใน 3 ดานไดแก ดานการวางแผนการสอบบัญชี 
ความรูความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และความรูความสามารถดาน
กฎหมาย จะมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดาน
สารสนเทศ ดานความชํานาญและความเปนอิสระดานการรายงาน  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้ง
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ไว และสอดคลองกับงานวิจัยของThomas C. Wooten พบวา “ความสามารถในการรายงาน ขอมูลท่ี
ผิดพลาดในงบการเงินข้ึนอยูกับความเปนอิสระ ถาผูสอบบัญชีเปนทาสของอารมณและความกดดัน
ทางการเงิน มีโอกาสที่จะขาดความเปนอิสระในการตรวจสอบ” นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
งานวิจัย DeAngelo (1981) ซ่ึงให คํานิยามเกี่ยวกับคุณภาพของงานสอบบัญชีไววา “งานสอบบัญชี
ท่ีมีคุณภาพนั้นผูสอบบัญชีจะตองสามารถตรวจพบขอผิดพลาดและสามารถท่ีจะรายงาน
ขอผิดพลาดท่ีตรวจพบนั้นได  ซ่ึงการท่ีจะตรวจพบขอผิดพลาดนั้นไดก็ตองข้ึนอยูกับความรู
ความสามารถ เทคนิคท่ีใช การวางแผนการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี”   
 อยางไรก็ตามความรูทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรอันไดแกความรูความสามารถ
ดานการบัญชี ไมมีความสัมพันธกับ คุณภาพของงานสอบบัญชีซ่ึงไมสอดคลองกับขอสมมติฐานขอ
ท่ี 1 อาจเนื่องจาก ผูสอบบัญชีภาษีอากรทุกคนตองผานการทดสอบความรูทางวิชาชีพดังนั้นความรู
ทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรสวนใหญจะใกลเคียงกัน คุณภาพงานงานสอบบัญชีท่ีแตกตาง
กันจึงเกิดจากความรูความสามารถดานอ่ืนๆอีก 3ดานไดแก ดานการวางแผนการสอบบัญชี ความรู
ความสามารถดานการจัดทํากระดาษทําการงานสอบบัญชี และความรูความสามารถดานกฎหมาย 

5.9.2  คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึง
พอใจของผูใชบริการ จากผลงานวิจัยพบวาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดาน
ความชํานาญและความเปนอิสระ ประสบการณในการปฏิบัติงาน และการฝกอบรมตอเนื่องดาน
กฏหมาย มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจของผูใชบริการของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ Teop  และ Wong (1993)  ใหคํา
จํากัดความของคุณภาพของงานสอบบัญชีไววา “คุณภาพของการรายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดง
ไวในรายงานทางการเงินซ่ึงเปนลักษณะขอมูล ท่ีมีคุณคาตอผูใชรายงานทางการเงิน  หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งคือขอมูลท่ีแสดงในรายงานการเงินจะตองเปนประโยชนและเปนขอมูลท่ีมีคุณคาตอผูใช
รายงานทางการเงิน” และสอดคลองกับงานวิจัยของ Ismal et.al ( 2006 ) “จากการสังเกตบริษัทของ
มาเลเซียท่ีมีการใชบริการตรวจสอบบัญชีของ Big 4   และบริษัทท่ีไมใช  Big 4 พบวา  คุณภาพของ
บริการเปนสวนประกอบสําคัญของการรับรูของลูกคา  เพราะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะทําใหเกิด
ความพึงพอใจของลูกคา”   

อยางไรก็ตามผลงานวิจัยพบวาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานอ่ืนๆท้ัง 
3 ดาน ไดแกการรวบรวมและประเมินหลักฐาน ดานสารสนเทศ และการรายงาน ไมมีความสัมพันธ
กับ คุณภาพของงานสอบบัญชีซ่ึงไมสอดคลองกับขอสมมติฐานขอท่ี 2 อาจเนื่องจาก ผูสอบบัญชี
ภาษีอากรไมสามารถรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานท่ีมีความสมมรรถณะไดมาก อาจเปน
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เพราะระบบปฏิบัติงานของผูใชบริการยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะเปนธุรกิจท่ียังมีระบบ
การควบคุมภายในไมเพียงพอ หรือไมมีระบบการควบคุมภายในเลย  
 5.9.3  ท่ีวา ความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความพึงพอใจของผูใชบริการ จากผลงานวิจัยพบวาความรูความสามารถดานความรูทาง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรดานการวางแผนการสอบบัญชี ดานการจัดทํากระดาษทําการ
งานสอบบัญชี ดานกฏหมาย และประสบการณในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการของผูสอบบัญชีภาษีอากร ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และ
สอดคลองกับงาน Percy, J.P. (1997)  เกี่ยวกับรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความคาดหวังของผูใช
งบการเงินตอผูสอบบัญชีจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของหลายเรื่อง  คือ “ผูใชงบการเงินคาดหวังให
ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินวามีความถูกตองและเช่ือถือไดในระดับท่ีเพียงพอตอการ
นําไปใชในการตัดสินเชิงเศรษฐกิจหรือไม ผูใชงบการเงินคาดหวังใหผูสอบบัญชีเตือนผูใชงบ
การเงินถึงความเส่ียงและความไมแนนอนท่ีอาจนําไปสูการลมละลายของกิจการ  ผูใชงบการเงิน
คาดหวังใหผูสอบบัญชีรายงานวากิจการดําเนินการโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม ผูใชงบการเงิน
คาดหวังวาผูสอบบัญชีสามารถคนพบการทุจริตท่ีมีสาระสําคัญ  และคาดหวังผูสอบบัญชีรายงาน
คณะกรรมการในเรื่องประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกิจการเพื่อลดความเส่ียงของ
การทุจริตและขอผิดพลาด  ผูใชงบการเงินคาดหวังวาผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบตอความเช่ือถือได
ของขอมูลในรายงานประจําป ท้ังสวนท่ีเปนขอมูลทางการเงินและสวนท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  
โดยไมยอมใหผูบริหารแสดงขอมูลท่ีบิดเบือนจากขอเท็จจริงในรายงานประจําป และผูใชงบการเงิน
คาดหวังวาผูสอบบัญชีตองมีความเปนอิสระ มีความสามารถระดับมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยมีจุดยืน
โดยไมคํานึงผลประโยชนทางการคา”  

อยางไรก็ตามความรูทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรอันไดแกความรูความสามารถ
ดานการบัญชี ไมมีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจของผูใชบริการ ซ่ึงไมสอดคลองกับขอ
สมมติฐานขอท่ี 3 อาจเน่ืองจาก ผูใชบริการมีความมุงหวังจากผูสอบบัญชีภาษีอากรเพ่ือการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินกับเสียภาษีไดถูกตอง รวมทั้งมีการวางระบบภาษีใหโดยท่ีไมไดให
ความสําคัญในเรื่องของความรูความสามารถดานการบัญชี 

 
5.10 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปเปนประเด็นเพื่อเปนขอเสนอแนะตอแนวทางในการปฏบัิติงาน
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรในอนาคตไดดังนี้ 
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5.10.1   ผูสอบบัญชีภาษีอากรใหความสําคัญในความรูความสามารถทางดานการสอบบัญชี
โดยเนนท่ีความรูความสามารถดานการวางแผนการสอบบัญชี ดานการจัดทํากระดาษทําการและ
ดานกฏหมายและภาษี ท้ังนี้เนื่องจากผลวิจัยแสดงวาความรูความสามารถในดานดังกลาว เปนปจจัย
ท่ีสงผลตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรและความพึงพอใจของผูใชบริการ และ
สามารถสรุปไดจากการทดสอบวาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนท้ังปจจัยท่ี
สงผลตรงตอความพึงพอใจ และเปนตัวกลางที่จะเสริมใหความรูความสามารถในดานดังกลาว
ขางตนสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 

5.10.2  ผูสอบบัญชีภาษีอากร มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากลุมกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม จึงตองมีการพัฒนาความรูและเพิ่มบทบาทในเรื่องของการใหคําปรึกษานอกเหนือจาก
การตรวจสอบการเสียภาษี อาทิเชน ใหคําปรึกษาทางระบบบัญชีขนาดเล็ก การวางแผนทางการเงิน 
และการประหยัดไดของการเสียภาษี เปนตน 

5.10.3  งานวิจัยนี้สรุปความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากร ในประเด็นสําคัญเพื่อ
เสนอแนะตอหนวยงานและสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูและผลิตบุคลากรไดแก กรมสรรพากร 
สภาวิชาชีพบัญชีสถาบันการศึกษาท่ึมีการสอนสาขาการบัญชี ดังนี้  

(1) ผูสอบบัญชีภาษีอากรสวนใหญใหความเห็นวาควรเพ่ิมทักษะโดยใหมี
การฝกอบรมผูสอบบัญชีภาษีอากรมือใหมกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานให
มากกวาปจจุบัน  

(2) ควรเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีภาษีอากรนําช่ัวโมงการทํางานจริงมาเปน
ช่ัวโมงฝกงานเพื่อสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ท้ังนี้จะชวยใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) กรมสรรพากรควรเขามามีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานคาบริการ
งานสอบบัญชีใหเหมาะสม กับปริมาณงาน เพื่อปองกันการตัดราคาซ่ึง
อาจสงผลตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(4) กรมสรรพากรควรปรับปรุงหลักเกณฑการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ
สภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงมีขอจํากัดในระบบการทํา
บัญชี 

(5) เสนอใหสถาบันการศึกษาท่ีใหความรูดานบัญชีควรเนนเรื่องจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพแกนักศึกษา ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ 
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการทดสอบระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณการ
เปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีแตกตางกัน  พบวามีความแตกตางในระดับความคิดเห็นอยางมี
นัยสําคัญ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาจะทําการศึกษาตอไป ใน 6 ขอไดแก  

(1) การวิเคราะหทําความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัตทิางการบัญชีท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศใชแลว  

(2) การเขารับการอบรม ประชุมและสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็น
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชีอยางตอเนื่อง  

(3) การใหความสําคัญกับการเลือกตัวอยางและหลักฐานในการสอบบัญชี 
เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนปจจัย และแนวทางท่ีนําไปสูการไดมาซ่ึง
ขอมูลในการสอบบัญชี  

(4) การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของงานและสภาพแวดลอมของหางหุนสวน
ท่ีรับตรวจกอนนําเสนอเง่ือนไขขอตกลงในการรับงาน  

(5) การขอขอมูลจากธนาคารทุกรายการ  
(6) การศึกษา และทําความเขาใจประกาศเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี

ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากรอยางตอเนื่อง 
 

5.11 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับงานวิจัยตอไป ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกในดานความพึงพอใจ

ของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร โดยเฉพาะในกรอบความคิดทางดานองคประกอบของ
คุณภาพงานบริการ (Service Quality) ท้ัง 5 ดานของ Parasuraman et al.(1991) ไดแก Reliability, 
Responsiveness, Assurance , Empathy และ Tangibility มาใชในการศึกษาในกลุมตัวอยางของ
ผูใชบริการงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจองคประกอบของคุณภาพงาน
บริการของผูสอบบัญชีภาษีอากรใหมากข้ึน นอกจากนี้ยังควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลตอคุณภาพ
งานของผูสอบบัญชีภาษีอากร อาทิเชน ขนาดของสํานักงาน คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนตน 
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากรตอไป 
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พระราชบัญญัติ 
การบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบัญชี 
          พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกบัการจํากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรฐัสภา
ดังตอไปน้ี  

มาตรา ๑ พระราชบัญญติัน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓" 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  

มาตรา ๓ ใหยกเลกิประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๒๘๕ ลงวนัที ่๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัตินี้ 
          “งบการเงิน” หมายความวา รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงนิของกิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดง
การเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอ่ืนซ่ึง
ระบไุววาเปนสวนหน่ึงของงบการเงิน 
          “มาตรฐานการบัญชี” หมายความวา หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองท่ัวไปหรือ
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
          “ผูมีหนาท่ีจัดทําบญัชี” หมายความวา ผูมีหนาที่จัดใหมีการทําบญัชีตามพระราชบัญญัติน้ี 
          “ผูทําบญัชี” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ไมวาจะไดกระทํา
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ในฐานะเปนลกูจาง ของผูมหีนาที่จัดทําบญัชีหรือไมก็ตาม  
          “สารวัตรใหญบัญชี” หมายความวา อธิบด ีและใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายดวย 
          “สารวัตรบัญชี” หมายความวา ผูซ่ึงอธิบดแีตงต้ังใหเปนสารวัตรบญัชีประจําสํานักงานบญัชีประจํา
ทอง  

          “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทะเบียนการคา 
          “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

          มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๑  
บทท่ัวไป  

 

          มาตรา ๖ ใหกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณชิย เปนสํานักงานกลางบัญชี ใหอธิบดีมีอํานาจจัดต้ัง
สํานักงานบญัชีประจําทองท่ี โดยข้ึนตรงตอสํานักงานกลางบัญชี และมสีารวัตรบญัชีคนหนึ่งเปนหัวหนา
สํานักงานบญัชีประจําทองท่ี 
 
          การจัดต้ังสํานักงานบญัชีประจําทองที่ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

          มาตรา ๗ อธิบดีมีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษากําหนดในเรื่อง ดังตอไปนี ้
          (๑) ชนิดของบัญชีท่ีตองจัดทํา 
          (๒) ขอความและรายการท่ีตองมีในบัญชี 
          (๓) ระยะเวลาท่ีตองลงรายการในบญัชี 
          (๔) เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญช ี
          (๕) กําหนดขอยกเวนใหผูมีหนาท่ีจัดทําบญัชีหรอืผูทําบญัชี ไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสวนใดสวนหน่ึง 
          (๖) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบญัชีตามพระราชบญัญัตินี ้
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          ในการประกาศขอกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีคํานึงถึงมาตรฐานการบัญชี และขอคิดเห็นของ
หนวยงานท่ีเกีย่วของและสถาบันวิชาชีพบญัชี 
          ขอกําหนดตาม (๕) และ (๖) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีดวย 
          ขอกําหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) หากเรื่องนัน้มีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไว เปนอยางอ่ืน เม่ือผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชีปฏบิัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแลว ใหถอืวาไดจัดทําบญัชีโดยถกูตองตามพระราชบัญญัติ
น้ีแลว  

หมวด ๒ 
ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี

          มาตรา ๘ ใหหางหุนสวนจดทะเบียน บรษิัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 
นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธรุกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวล
รัษฎากร เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญช ีและตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธรุกจิของตนโดยมี
รายละเอียด หลักเกณฑ และวิธกีารตามท่ีบญัญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 
          ในกรณท่ีีผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจําในสถานท่ีหลายแหงแยกจากกัน ใหผูมี
หนาท่ีรับผดิชอบในการจัดการธุรกิจในสถานท่ีนั้นเปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี 
          ในกรณท่ีีผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีเปนกจิการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกิจการนัน้เปนผูมีหนาท่ีจดัทําบัญชี 
          รัฐมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให
บุคคลธรรมดาใดหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบยีนที่ประกอบธรุกิจใดในประเทศไทยตามเง่ือนไขใดเปน
ผูมีหนาที่จัดทาํบัญชีตามพระราชบญัญัตินีไ้ด 
          ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคส่ี ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาลวงหนาไมนอยกวาหกเดอืนกอน
วันใชบังคับ 
          ในกรณท่ีีมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคส่ี ใหอธิบดีกาํหนดหลักเกณฑและวิธกีารเก่ียวกบัวัน
เริ่มทําบญัชีครัง้แรก และกําหนดวิธกีารจดัทําบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนท่ีมิไดจดทะเบียน
น้ัน 

          มาตรา ๙ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีการทําบญัชีนับแตวนัเริ่มทําบญัชี ดังตอไปนี้เปนตนไป 
          (๑) หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหเริ่มทําบญัชีนับแตวนัที่หาง
หุนสวนจดทะเบียน บริษัทจาํกัด หรือบริษทัมหาชนจํากดันั้น ไดรับการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 
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          (๒) นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธรุกิจในประเทศไทย ใหเริ่มทําบญัชีนับ
แตวนัที่นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
          (๓) กิจการรวมคาตามประมวลรษัฎากร ใหเริ่มทาํบัญชีนับแตวนัที่กิจการรวมคาน้ันไดเริ่มตน
ประกอบกิจการ 
          (๔) สถานท่ีประกอบธุรกิจเปนประจําตามมาตรา ๘ วรรคสอง ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันท่ีสถานท่ี
ประกอบธรุกจิเปนประจํานัน้เริ่มตนประกอบกิจการ 
 
          มาตรา ๑๐ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวนัเริ่มทําบญัชีที่
กําหนดตามมาตรา ๘ วรรคหก หรือวนัเริ่มทําบัญชีตามมาตรา ๙ แลวแตกรณ ีและปดบัญชีทุกรอบสิบสอง
เดือนนับแตวนัปดบัญชีครั้งกอน เวนแต  
          (๑) เม่ือไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบญัชีใหเปลี่ยนรอบปบัญชีแลวอาจปด
บัญชีกอนครบรอบสิบสองเดือนได 
          (๒) ในกรณีมีหนาที่จัดทําบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคสอง ใหปดบัญชีพรอมกับสํานักงานใหญ 
 
          มาตรา ๑๑ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซ่ึงเปนหางหุนสวนจดทะเบียนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย นิติ
บุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศและกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ตองจัดทํางบการเงินและ
ยื่นงบการเงนิดังกลาวตอสํานักงานกลางบัญชีหรือสํานักงานบัญชีประจําทองท่ีภายในหาเดือนนับแตวนั
ปดบัญชีตามมาตรา ๑๐ สําหรับกรณีของบริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย
ใหยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแตวนัที่งบการเงินน้ันไดรับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ ทั้งน้ี เวนแตมีเหตุจาํเปนทํา
ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวได อธิบดีอาจพิจารณาส่ังใหขยาย
หรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณไีด 
          การยื่นงบการเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีอธิบดีกําหนด 
          งบการเงินตองมีรายการยอตามที่อธบิดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ีเวนแตกรณี
ท่ีไดมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเพิ่มเติมจากรายการยอของงบการเงนิท่ีอธบิดีกําหนดไวแลวใหใชรายการยอ
ตามท่ีกําหนดในกฎหมายเฉพาะน้ัน 
          งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาต เวนแตงบการเงิน
ของผูมีหนาท่ีจัดทําบญัชีซ่ึงเปนหางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย หรือ
รายได รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไมเกินทีก่าํหนดโดยกฎกระทรวง 
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          มาตรา ๑๒ ในการจัดทําบัญช ีผูมีหนาที่จัดทําบญัชีตองสงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบญัชี
ใหแกผูทําบัญชีใหถูกตองครบถวน เพื่อใหบัญชีที่จัดทําข้ึนสามารถแสดงผลการดําเนนิงาน ฐานะการเงิน 
หรือการเปลีย่นแปลงฐานะการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 
 
          มาตรา ๑๓ ผูมีหนาที่จัดทําบญัชีตองเก็บรกัษาบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบญัชีไว ณ 
สถานที่ทําการ หรือสถานทีท่ี่ใชเปนท่ีทําการผลิตหรือเกบ็สินคาเปนประจําหรือสถานที่ที่ใชเปนท่ีทํางาน
ประจํา เวนแตผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีจะไดรบัอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีใหเกบ็รักษา
บัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อ่ืนได 
          การขออนุญาตและการอนญุาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดกีําหนด
และในระหวางรอการอนญุาตใหผูมีหนาท่ีจัดทําบญัชีเกบ็รักษาบัญชแีละเอกสารที่ตองใชประกอบการ
ลงบญัชีไวในสถานท่ีท่ียืน่ขอน้ันไปพลางกอนได 
          ในกรณท่ีีจัดทําบญัชีดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออ่ืนใดในสถานท่ีอื่นใดในราชอาณาจักรท่ี
มิใชสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง แตมีการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรหรอืเครื่องมือน้ันมายังสถานที่ตาม
วรรคหน่ึง กรณีดังกลาวน้ีใหถือวาไดมกีารเก็บรกัษาบญัชีไว ณ สถานที่ตามวรรคหน่ึงแลว  

          มาตรา ๑๔ ผูมีหนาทีจั่ดทําบญัชีตองเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบญัชีไวเปน
เวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันปดบญัชีหรือจนกวาจะมกีารสงมอบบญัชีและเอกสารตามมาตรา ๑๗ 
          เพื่อประโยชนในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของรฐัมนตรมีีอํานาจกําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเก็บรกัษาบัญชีและเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีไวเกนิหาปแตตองไมเกินเจ็ดปได  

          มาตรา ๑๕ ถาบญัชีหรือเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ใหผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีแจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบญัชีตามหลักเกณฑและวิธกีารที่อธิบดีกําหนดภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือควรทราบถงึการสูญหายหรือเสียหายนัน้ 
          
          มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สารวัตรใหญบญัชีหรือสารวัตรบัญชีตรวจพบวาบญัชีและเอกสารท่ีตองใช
ประกอบการลงบัญชีที่เปนสาระสําคัญแกการจดัทําบัญชีสูญหายหรือถกูทําลาย หรือปรากฏวาบัญชีและ
เอกสารดังกลาวมิไดเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหสันนิษฐานวาผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีมีเจตนาทําใหเสียหาย 
ทําลาย ซอนเรน หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซ่ึงบัญชีหรือเอกสารน้ัน เวนแตผูมีหนาทีจั่ดทํา
บัญชีจะพิสูจนใหเช่ือไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว เพ่ือปองกันมิใหบญัชีหรือ
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เอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย  

          มาตรา ๑๗ เม่ือผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีเลิกประกอบธรุกจิดวยเหตุใดๆ โดยมิไดมกีารชําระบัญช ีใหสง
มอบบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบญัชีแกสารวัตรใหญบญัชีหรือสารวตัรบญัชีภายในเกาสิบ
วันนับแตวันเลิกประกอบธรุกจิ และใหสารวัตรใหญบญัชีหรือสารวัตรบัญชีเก็บรกัษาบัญชีและเอกสารท่ี
ตองใชประกอบการลงบัญชีดังกลาวไวไมนอยกวาหาป 
          เมื่อผูมหีนาท่ีจัดทําบญัชีรองขอ ใหสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจขยายเวลาการสง
มอบบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่งได แตระยะเวลาท่ีขยายเมื่อรวมกันแลวตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันเลิกประกอบธรุกจิ 
          ในกรณท่ีีผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีสงมอบบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีไมครบถวน
ถูกตอง สารวตัรใหญบัญชีหรือสารวัตรบญัชีมีอํานาจเรยีกใหผูมีหนาที่จัดทําบญัชีสงมอบบัญชีและเอกสาร
ท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด  

          มาตรา ๑๘ งบการเงิน บัญชี และเอกสารท่ีสารวัตรใหญบญัชีหรอืสารวัตรบัญชีไดรับและเกบ็รักษา
ไวตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๗ ผูมีสวนไดเสียหรือบุคคลทั่วไปอาจขอตรวจดูหรือขอภาพถายสําเนาได
โดยเสียคาใชจายตามท่ีอธิบดกีําหนด 
 

หมวด ๓  
ผูทําบัญช ี

 

          มาตรา ๑๙ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีผูทําบญัชีซ่ึงเปนผูมคุีณสมบัติตามท่ีอธิบดีกําหนดตาม
มาตรา ๗ (๖) เพ่ือจัดทําบัญชีตามพระราชบญัญัตินี ้และมีหนาท่ีควบคุมดูแลผูทําบัญชใีหจัดทําบัญชีใหตรง
ตอความเปนจริงและถกูตองตามพระราชบัญญัตินี ้
          ผูมีหนาท่ีจัดทําบญัชีซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาจะเปนผูทําบัญชีสําหรบักิจการของตนเองก็ได  

          มาตรา ๒๐ ผูทําบัญชีตองจัดทําบญัชีเพ่ือใหมีการแสดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินหรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 
โดยมีเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน  
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          มาตรา ๒๑ ในการลงรายการในบญัชี ผูทําบัญชีตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
          (๑) ลงรายการเปนภาษาไทย หากลงรายการเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ หรือลง
รายการเปนรหัสบัญชีใหมีคูมือแปลรหัสที่เปนภาษาไทยไว 
          (๒) เขียนดวยหมึก ดีดพิมพ ตีพิมพ หรือทําดวยวธิอ่ืีนใดที่ไดผลในทํานองเดียวกัน  

หมวด ๔ 
การตรวจสอบ 

 

          มาตรา ๒๒ สารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีเพื่อใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี ้ในการน้ีใหมีอํานาจเขาไปในสถานที่ทําการหรือ
สถานที่เก็บรกัษาบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีของผูมหีนาที่จัดทําบญัชีหรือผูทําบญัชี
หรือสถานทีร่วบรวมหรือประมวลขอมูลของบุคคลดังกลาวไดในระหวางเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน 
          ในกรณท่ีีมีเหตุอันควรเช่ือไดวามกีารฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้ ให
สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีตามวรรคหน่ึง เพ่ือยดึ หรืออายัดบญัชีและ
เอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีไดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา
การของสถานที่นั้น เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหากเนิน่ชากวาจะเอาหมายคนมาได บัญชีเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชี หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนทีเ่กี่ยวของกับความผิดดังกลาวน้ันจะถูกยักยาย ซุก
ซอน ทําลาย หรือทําใหเปลีย่นสภาพไปจากเดิม  

          มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญติันี้ สารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบญัชีตองแสดง
บัตรประจําตัวตอผูท่ีเกีย่วของ 
          บัตรประจําตัว ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

          มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบญัญัติน้ี ใหสารวตัรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีมี
อํานาจส่ังเปนหนังสือ 
          (๑) ใหผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ผูทําบัญชี หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหถอยคําเกีย่วกับการจัดทําบญัชีหรือ
การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี 
          (๒) ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูทาํบัญชีสงบัญชี เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบญัชี หรือรหัส
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บัญชีมาเพื่อตรวจสอบ 
          หนังสือที่ส่ังตามวรรคหน่ึง ใหสงโดยทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับหรือใหนําสง ณ ภูมิลาํเนา
หรือถิ่นท่ีอยูหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูมีหนาที่จัดทําบัญช ีผูทําบัญชี หรือบุคคลที่เกีย่วของถาไมพบ
ผูรบั ณ ภูมิลําเนาหรือถิน่ท่ีอยูหรือสถานท่ีประกอบธรุกจิของผูนัน้ จะสงใหแกบุคคลใดซ่ึงบรรลนุิติภาวะ
แลวและอยูหรอืทํางานอยูในบานหรือสถานท่ีประกอบธรุกิจที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได 
          ในกรณท่ีีไมสามารถสงตามวิธกีารในวรรคสอง หรือผูมีหนาทีจั่ดทําบัญชี ผูทําบัญชีหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหนังสือดังกลาวในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ ที่อยูหรอืสถานที่
ประกอบธรุกจิของผูนัน้หรอืบานที่ผูน้ันมีช่ืออยูในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร หรือ
โฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพท่ีจําหนายเปนปกติในทองที่น้ันกไ็ด 
          เมื่อไดปฏิบัติตามวิธกีารดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาเปนอันไดรบัแลว  

          มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดเปดเผยขอความใดๆ ที่ทราบหรือไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ 
หรือมาตรา ๒๔ เวนแตจะมีอํานาจท่ีจะทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

          มาตรา ๒๖ ในการปฏบิัติหนาที่ ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

          มาตรา ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีท่ีออกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) 
หรือ (๖) ตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท กรณีที่ฝาฝน หรอืไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่
ออกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหปรับเปนรายวันอีกไมเกนิวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง  

          มาตรา ๒๘ ผูมีหนาท่ีจัดทําบญัชีผูใดไมจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ตองระวาง
โทษปรับไมเกนิสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวนัอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง  

          มาตรา ๒๙ ผูมีหนาท่ีจัดทําบญัชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท  
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          มาตรา ๓๐ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรบัไมเกิน
หาหม่ืนบาท 

          มาตรา ๓๑ ผูมีหนาที่จัดทําบญัชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ หรอื มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาพันบาท 

          มาตรา ๓๒ ผูมีหนาทีจั่ดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคส่ี ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

          มาตรา ๓๓ ผูมีหนาทีจั่ดทําบัญชีผูใดแจงขอความตามมาตรา ๑๕ เปนเท็จตอสารวัตรใหญบัญชีหรือ
สารวัตรบัญชีวาบัญชีหรือเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหายตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ  

          มาตรา ๓๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

          มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

          มาตรา ๓๖ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบญัชี ซ่ึงปฏิบัติการตาม
มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
          ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกสารวตัรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๒๒ 
หรือฝาฝนคําส่ังของสารวัตรใหญบัญชีหรอืสารวัตรบญัชี ซ่ึงส่ังการตามมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ  

          มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรบัไมเกินหนึ่งหม่ืน
บาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ 
          ในกรณท่ีีผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนสารวัตรใหญบัญชี สารวัตรบญัชี หรือเจาพนักงาน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

          มาตรา ๓๘ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซ่ึงบัญชี
หรือเอกสารทีต่องใชประกอบการลงบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ 
          ในกรณท่ีีผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูมีหนาที่จัดทําบญัชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสอง

DPU



86 

 

ป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

          มาตรา ๓๙ ผูใดลงรายการเท็จ แกไข ละเวนการลงรายการในบญัชีหรืองบการเงิน หรือแกไขเอกสาร
ท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีเพื่อใหผิดความเปนจริง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินส่ี
หม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
          ในกรณท่ีีผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูมีหนาที่จัดทําบญัชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป 
หรือปรับไมเกนิหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําทัง้ปรับ 

          มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ให
กรรมการผูจดัการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซ่ึงรบัผิดชอบในการดําเนินการของนิติ
บุคคลน้ัน ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผดินั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมี
สวนรูเห็นหรอืยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

          มาตรา ๔๑ บรรดาความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา 
๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ
เปรยีบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามท่ีไดเปรียบเทียบแลว ใหคดีเปนอันเลกิกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 

 

          มาตรา ๔๒ บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามประกาศของคณะปฏวิัติฉบับท่ี ๒๘๕ ลง
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใชบังคับอยูกอนวนัที่พระราชบญัญัตินีใ้ชบังคับใหยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกบัพระราชบญัญัตินี ้ทั้งน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 
          ผูใดเปนผูทําบญัชีของผูมีหนาที่จัดทาํบัญชีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับไมนอยกวาหาป 
แตไมมีคุณสมบัติของการเปนผูทําบญัชีตามท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงคจะเปนผูทํา
บัญชีตามพระราชบญัญติันี้ตอไป ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ภายในหกสิบวันนับแตวนัที่พระราชบญัญติันี้ใชบังคับ และเมื่อผูนั้นเขารับการอบรมและสําเร็จ
การอบรมตามหลักเกณฑ วิธกีาร และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดแลว ใหผูนั้นเปนผูทําบญัชีตอไป
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ไดเปนเวลาแปดปนับแตวันที่พระราชบญัญัตินีใ้ชบังคับ  

          มาตรา ๔๓ ระหวางทีย่ังไมมีมาตรฐานการบัญชีทีก่ฎหมายกําหนด ใหถือวามาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยซ่ึงคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไดมีมติใหประกาศใชแลว เปนมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญติันี้ 

          มาตรา ๔๔ ใหกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงเริ่มตนประกอบกิจการรวมคาอยูกอนวนัที่
พระราชบัญญติัน้ีใชบังคับ ไมตองปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี ้จนกวาจะเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม
หลังจากวันทีพ่ระราชบญัญติันี้ใชบังคับแลว 

          มาตรา ๔๕ ใหผูมีหนาที่จัดทําบญัชีจัดใหมีผูทําบญัชีใหถกูตองตามมาตรา ๑๙ ภายในหนึ่งปนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มผีลใชบังคับ 
          กําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง อธบิดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จะขยายออกไปอีกตามความ
จําเปนแกกรณกี็ไดท้ังนี ้ตองไมเกินหน่ึงป 
          ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชีที่มิไดจัดใหมีผูทําบัญชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง  

                                                                                                    ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                                                                    ชวน        หลีกภยั 

                                                                                                    นายกรัฐมนตร ี
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกับการตรวจสอบและรบัรองบัญช ี 
เรื่อง    กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชตีามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงการคลัง กําหนดคุณสมบัติและระเบียบปฏิบัติสําหรับบุคคลที่ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท
และหางหุนสวนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ไวดังตอไปนี ้ 
  
                ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรบัรองบัญชี เรือ่ง กําหนด
ระเบียบเกี่ยวกบัการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ.2523 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบญัชี ตามมาตรา 
3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2533  
  
                ขอ 2  ในประกาศนี ้เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน  
                           “อธิบด”ี หมายความวา อธิบดีกรมสรรพากร หรือผูทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย  
                           “การตรวจสอบและรับรองบัญชี” หมายความวา การตรวจสอบและรับรองงบการเงินทีจั่ดทํา
ข้ึนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  
  
                ขอ 3  การตรวจสอบและรับรองบัญชี ซ่ึงบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลจะตองจดัทํา และยืน่พรอม
กับแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดตามประมวลรษัฎากร ใหกระทําไดโดยบุคคลซ่ึงตอไปในประกาศน้ีจะเรยีกวา 
“ผูตรวจสอบและรับรองบญัชี”  
  
                ขอ 4  “ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี” ไดแกบคุคลดังตอไปนี้  
                           4.1 “ผูสอบบัญชีรับอนุญาต” ตามกฎหมายเก่ียวกับการสอบบัญชี ซ่ึงตามประกาศนีใ้หถือวา
เปนผูไดรับอนุญาตจากอธบิดีใหเปนผูตรวจสอบและรบัรองบญัชีสําหรับบรษัิทและหางหุนสวนนิติบุคคล  
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                           4.2 “ผูสอบบัญชีภาษีอากร” ที่ขอข้ึนทะเบียนและไดรบัใบอนุญาตจากอธิบด ีใหเปนผูตรวจ
สอบและรับรองบัญชีเฉพาะหางหุนสวนจดทะเบียนท่ีจดัต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหงบ
การเงนิไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
  
                “ขอ 5 “ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี“ ตองปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ดังนี ้ 
                          5.1 “ผูสอบบัญชีรับอนญุาต“ ตองปฏิบัติงานการตรวจสอบและ รับรองบัญชีใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวตามกฎหมายเกี่ยวกบัการสอบบญัชี หรือประกาศขององคกรวชิาชีพบัญชีทีก่ฎหมาย
กําหนด  
                                กรณีการตรวจสอบและรับรองบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียนท่ีจดัต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ี
ไดรับยกเวนไมตองจัดใหงบการเงนิไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาต ตาม
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธิบดกีําหนดเชนเดยีวกับ ผูสอบบัญชีภาษีอากรในเรื่องการปฏิบติังาน และ
การรายงาน  
                                ผูสอบบัญชีรับอนญุาตซ่ึงหมดสิทธิไมวาดวยประการใดในการเปนผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
ใหถือวาเปนผูหมดสิทธิในการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีตามประกาศนี ้ 
                          5.2 “ผูสอบบัญชีภาษีอากร“ตองปฏิบัติงานการตรวจสอบและ รับรองบัญชีตามหลกัเกณฑ 
วิธกีาร และเงือ่นไขที่อธิบดกีําหนดในเร่ืองดังตอไปนี ้ 
                                5.2.1 คุณสมบัติ การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การตออาย ุ
และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร  
                                5.2.2 การปฏิบติังาน และการรายงาน“  
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) ใชบังคับ
ตั้งแตรอบระยะเวลาบญัชีที่ส้ินสุดในหรือหลังวนัที่ 31 ธันวาคม 2545 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร การอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากรของผูสอบบัญชี ลงวนัที่ 14 กุมภาพันธ 
2546 )  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร องคกรวิชาชีพบัญชีหรือหนวยงานที่อธิบดใีหความเห็นชอบในการจัดอบรม
ทางดานกฎหมายภาษีอากรแกผูสอบบัญชี ลงวนัท่ี 14 กุมภาพันธ 2546 )  
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(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขเกีย่วกับการทดสอบเปนผูสอบ
บัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปน
ตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขเกีย่วกับการอบรมของผูสอบบัญชี
ภาษีอากร ลงวนัที่ 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดแบบคําขอ/แบบแจงเกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี และ
หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนแบบคําขอ/แบบแจงเกีย่วกับ การตรวจสอบและรับรองบญัชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขเกีย่วกับการขอข้ึนทะเบียน การ
ออกใบอนญุาต การตออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนญุาต และการขอแกไขทะเบียนของผูสอบบัญชี
ภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตน
ไป)  
  
                “ขอ 6  “ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี” ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผูตรวจสอบและรับรอง
บัญชีตามท่ีอธบิดีกําหนด“  
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) ใชบังคับ
ต้ังแตรอบระยะเวลาบญัชีที่ส้ินสุดในหรือหลังวนัที่ 31 ธันวาคม 2545 เปนตนไป )  
  
                ขอ 7  “ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี” ตองสอดสองใชความรูและความระมัดระวังในการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีเย่ียงผูประกอบวิชาชีพโดยทัว่ไปตองปฏิบัติ ในกรณีท่ีพบวาบรษิทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
เจาของบัญชีไดมีการกระทําหรืองดเวนการกระทําเอกสารประกอบการลงบญัชี และหรือลงบัญชีโดยที่เห็นวาไม
ตรงกับความเปนจริง อันอาจเปนเหตุใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลน้ัน มิตองเสียภาษีหรือเสียภาษนีอย
กวาที่ควรเสียอันเปนสาระสําคัญ ใหผูตรวจสอบและรับรองบญัชีเปดเผยขอเท็จจริงที่พบในแบบแจงขอความที่
อธิบดีกําหนด ในกรณีที่กรรมการหรือผูเปนหุนสวนหรอืผูจัดการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแจง
ขอความเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามแบบแจงขอความทีอ่ธิบดีกําหนดในวรรคกอน
เพ่ือยื่นพรอมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการนั้น ใหผูตรวจสอบและรับรองบัญชีทําการ
ทดสอบรายการดังกลาวดวย  
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                “ขอ 8  “ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี“ ตองเสียภาษีอากรของตนเองใหถกูตองครบถวน กรณผีู
ตรวจสอบและรับรองบญัชีจงใจหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ใหถือวาปฏิบัติฝาฝนระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนดในประกาศนี้“  
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) ใชบังคับ 19 
พฤศจกิายน 2545 เปนตนไป )  
  
                “ขอ 9  ”ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี“ ที่ฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนดในประกาศนี ้อธิบดีอาจ
พิจารณาส่ังถอนใบอนญุาตการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีเสียก็ได“  
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) ใชบังคับ
ต้ังแตรอบระยะเวลาบญัชีที่ส้ินสุดในหรือหลังวนัที่ 31 ธันวาคม 2545 เปนตนไป )  
  
                “ขอ 10 ประกาศน้ีใหใชบังคับท่ัวราชอาณาจกัรสําหรับการตรวจสอบและ รับรองบัญชีบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล เพื่อยืน่พรอมแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตามประมวลรษัฎากร ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
ส้ินสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธนัวาคม 2545 เปนตนไป สําหรับกรณีตามขอ 8 ใหใชบังคับต้ังแตวนัทีท่ี่ลงใน
ประกาศน้ีเปนตนไป“  
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) ใชบังคับ 19 
พฤศจกิายน 2545 เปนตนไป )  
  

ประกาศ ณ วนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรตัน ควฒันกลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําส่ังกรมสรรพากร  
ที่ ท.ป. 98/2544  

เรื่อง      กําหนดคุณสมบตัิ การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนญุาต การอบรม การตออายุ และการขอ
ออกใบแทนใบอนญุาตเปนผูสอบบญัชภีาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรษัฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                 อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ แกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี เรื่อง กําหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวล
รัษฎากร ลงวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคําส่ังให “ผูสอบบัญชีภาษีอากร” ตอง
ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไข เกีย่วกับคุณสมบัติ การทดสอบ 
การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนญุาต การอบรม การตออายุ และการขอออก ใบแทนใบอนญุาตเปนผูสอบ
บัญชีภาษีอากรดังตอไปนี ้ 
  
                ขอ 1  คุณสมบัติ  
                        “1.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปรญิญาตรทีางการบญัชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนรับรองเทียบเทาไมตํ่า
กวาปรญิญาดงักลาว”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 ใชบงัคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
                        1.2 มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบรบูิรณ  
                        1.3 มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยนิยอมใหบุคคลสัญชาติไทยเปน ผูสอบบัญชีใน
ประเทศนั้นได  
                        1.4 ไมเปนผูมคีวามประพฤติเส่ือมเสียหรอืบกพรองในศีลธรรมอันด ี 
                        1.5 ไมเคยตองโทษจําคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นวาอาจนํามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงความเปนผูสอบบญัชีภาษีอากร  
                        1.6 ไมเปนบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
                        1.7 ไมเปนผูตรวจสอบและรับรองบญัชีที่อยูระหวางถูกส่ังพักหรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาต  
                        1.8 ตองผานการทดสอบตามท่ีอธิบดีกําหนด  
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                ขอ 2  การทดสอบ  
                        2.1 ผูประสงคเขารับการทดสอบ ตองทดสอบวิชาดังตอไปนี ้ 
                                  2.1.1 วิชาการบญัชี  
                                  2.1.2 วิชาการสอบบญัชี  
                                  2.1.3 ความรูเกีย่วกับประมวลรษัฎากร และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  
                                  2.1.4 วิชาอ่ืนที่อธิบดกีําหนด  
                        2.2 ผูดําเนินการทดสอบ ไดแก กรมสรรพากรหรือหนวยงานที่อธิบดมีอบหมาย  
                               การเปดใหมีการทดสอบ การย่ืนคําขอสมัครทดสอบ ระยะเวลารบัสมัคร วันเวลา สถานที่
ทดสอบ ขอบเขตวิชาที่ทดสอบ คาธรรมเนยีมในการทดสอบ สถานท่ีประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารบัการทดสอบ 
ผูผานการทดสอบ และรายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ใหเปนไปตามที่อธบิดีกําหนด  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขเกีย่วกับการทดสอบเปนผูสอบ
บัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปน
ตนไป)  
  
                ขอ 3  การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบอนญุาต  
                        3.1 ผูผานการทดสอบทุกวิชาตามขอ 2 จะตองยื่นคําขอข้ึนทะเบยีนเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร 
พรอมชําระคาธรรมเนียมตออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในหนึ่งเดือนนับแตวนัท่ีประกาศรายช่ือผูผาน
การทดสอบ  
                        3.2 เม่ือผูขอข้ึนทะเบยีนเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนผูมคุีณสมบัติครบถวน ใหเจาหนาท่ีเสนอ
คําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรตออธิบด ีเพื่อพิจารณาอนมุัติใหรับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาต
เปนผูสอบบัญชีภาษีอากร  
                        3.3 เม่ืออธิบดอีนุมัติใหรับข้ึนทะเบียน และออกใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรแลว 
เจาหนาที่จะทําการบันทึกช่ือ ที่อยู คุณวุฒ ิที่ต้ังสํานักงาน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีไดแจงไวตามคําขอข้ึน
ทะเบียน และติดรูปถายของผูนั้นลงในทะเบียนผูสอบบัญชีภาษีอากรแลวจึงออกใบอนุญาตให  
                              ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรใหใชแบบท่ีอธบิดีกําหนด และใหมีอายุหาป  
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  ขอ 4  “การอบรม  
                              เม่ือไดรับการข้ึนทะเบยีนและไดรบัใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรแลว ผูสอบบัญชีภาษี
อากรตองเขารบัการอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากรและความรูอ่ืนที่เกีย่วของกับวิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากร
ไมนอยกวาเกาช่ัวโมงตอปจากองคกรวิชาชีพบัญชีหรือหนวยงานที่อธิบดใีหความเห็นชอบ”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 ใชบังคับ 1 กันยายน 2548 เปนตนไป)  
( ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร การอบรมดานกฎหมายภาษีอากรของผูสอบบัญชี ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2546 )  
( ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร องคกรวิชาชีพบัญชีหรือหนวยงานท่ีอธิบดใีหความเห็นชอบในการจัดอบรม
ดานกฎหมายภาษีอากรแกผูสอบบัญชี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2546 )  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอบรมของผูสอบบัญชีภาษี
อากร ลงวนัที่ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
  
                ขอ 5  การตออายุใบอนุญาต  
                        5.1 กรณีใบอนุญาตหมดอาย ุ 
                                  “5.1.1 ผูสอบบัญชีภาษีอากรตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรตอ
อธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในสามเดือนกอนวันที่ใบอนุญาตส้ินสุด โดยใหแนบสําเนาหรือภาพถายใบ
ประกาศนียบตัรหรือหนังสือรับรองผานการอบรมท่ีไดรบัการอบรมระหวางท่ีเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร ตามท่ี
กําหนดในขอ 4  
                                   5.1.2 กรณีที่ไมสามารถย่ืนคําขอตออายุใบอนญุาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรภายในเวลาที่
กําหนดใน 5.1.1 ผูสอบบัญชีภาษีอากรจะยืน่คําขอตออายุใบอนุญาตกอนระยะเวลาดังกลาวไดเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากอธิบดแีลว แตทั้งน้ี ตองขอตออายุใบอนญุาตภายในเวลาไมเกินหกเดือนกอนวนัที่ใบอนุญาตส้ินสุด 
มิฉะนั้นใหถือวาผูนั้นหมดสภาพการเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร และหากประสงคจะเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร
ตอไปจะตองยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตภายในหน่ึงปนับแตวนัที่ใบอนุญาตส้ินสุดและเขารับการอบรมอีกเปน
เวลาไมนอยกวาสิบแปดช่ัวโมง”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
                                  5.1.3 ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรที่ไดรบัการตออายุแลว ใหมี อายุหาปนับแต
วันที่ใบอนญุาตส้ินสุด  
                        5.2 กรณีพนจากการถกูเพกิถอนใบอนุญาต  
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                              ผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีถกูเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ์ยืน่คําขอเพ่ือใหไดรับ การพิจารณา
อนุญาตใหกลบัไปเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรไดอีก เม่ือเวลาผานไปเกนิกวาสามปนับแตวนัท่ีถกูเพิกถอน
ใบอนุญาต แตตองผานการทดสอบตามขอ 2 ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของอธิบด ี 
  
                ขอ 6  การขอออกใบแทนใบอนญุาต และการขอแกไขทะเบียน  
                        6.1 ในกรณีใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรสูญหายหรือถกูทําลายหรือชํารุดเสียหายจนไม
สามารถใชการได ใหผูสอบบัญชีภาษีอากรยืน่คําขอใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกาํหนด  
                              ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบเดยีวกันกับใบอนุญาตเปนผูสอบบญัชีภาษีอากรตามท่ีกําหนด
ไวในขอ 3 แตใหระบุขอความเพิ่มเติมวา “ใบแทน” ไวในที่ซ่ึงเห็นไดชัดเจนและใหมีอายุเชนเดียวกันกับ
ใบอนุญาตฉบบัจริงที่สูญหายหรือถกูทําลายหรือชํารุดเสียหายจนไมสามารถใชการไดนั้น  
                        6.2 ผูสอบบัญชีภาษีอากร ที่มีการเปลีย่นแปลงรายการทางทะเบียนตามท่ีไดแจงไวแลว กลาวคือ 
ช่ือ ที่อยู และท่ีตั้งสํานักงานตามขอ 3 ใหแจงแกไขการเปลี่ยนแปลงตออธิบดภีายในหนึ่งเดือนนับแตวนัท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่อธิบดีกําหนด  
  
                “ขอ 7  ผูสอบบัญชีภาษีอากรจะตองชําระคาธรรมเนียมการทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน การอบรมจาก
กรมสรรพากร การตออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนญุาต การขอแกไขทะเบียน รวมทั้งคาธรรมเนียม
อ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบดีกาํหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
  
                “ขอ 8  หลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไขเก่ียวกับการขอข้ึนทะเบียน การออกใบอนญุาต การตออายุ
ใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแกไขทะเบยีนของผูสอบบัญชีภาษีอากร ใหเปนไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขเกีย่วกับการขอข้ึนทะเบียน การ
ออกใบอนญุาต การตออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนญุาต และการขอแกไขทะเบียนของผูสอบบัญชี
ภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตน
ไป)  

DPU



96 

 

(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดแบบคําขอ/แบบแจงเกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี และ
หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนแบบคําขอ/แบบแจงเกีย่วกับ การตรวจสอบและรับรองบญัชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
  

ส่ัง ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  

ศุภรตัน ควฒันกลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําส่ังกรมสรรพากร 
ที่ ท.ป. 122/2545 

เรื่อง    กําหนดหลกัเกณฑการปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชขีองผูสอบบัญชภีาษี
อากร ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรษัฎากร  
  

-------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และขอ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี เรื่อง กําหนดระเบียบเกี่ยวกบัการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แหง
ประมวลรัษฎากร ลงวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี (ฉบับท่ี 2) เรื่อง กําหนดระเบียบเกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 
3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากรจึงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธกีาร และเงือ่นไขการปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ดงั
ตอไป  
  
                ขอ   1   ในคําส่ังนี ้ 
                      “หางหุนสวนนิติบุคคล” หมายความวา หางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายไทยที่
ไดรับยกเวนไมตองจัดใหงบการเงนิไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาต ตาม
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
                     “ผูสอบบัญชีภาษีอากร” ใหหมายความรวมถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงตรวจสอบและรับรอง
บัญชีหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  
  
                ขอ   2   การปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี  
                      2.1  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                           2.1.1 ผูสอบบัญชีภาษีอากร ตองจัดทําแนวทางการสอบบัญชีสําหรับงานท่ีรับตรวจสอบไวเปน
ลายลักษณอักษร เพ่ือใหทราบถึงวธิีการปฏบิัติงานตรวจสอบ โดยใหจัดเก็บแนวทางการสอบบัญชีดังกลาวไว
เปนหลักฐาน  
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                           2.1.2 ผูสอบบัญชีภาษีอากร ตองจัดทํากระดาษทําการ เพื่อบันทึกการตรวจสอบและจัดเก็บไว
เปนหลักฐาน  
                           2.1.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ใหผูสอบบัญชีภาษอีากรเนนการทดสอบความ
ถูกตองของงบการเงินและบัญชีวาถกูตองเปนจริงตามควรตรงตามเอกสารประกอบการลงบัญชี และบนัทึกบญัชี
ตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทัว่ไปหรือไม ซ่ึงงบการเงินตองแสดงขอมูลและรายการตรงตามสมุดบัญชี รวมถึง
การตรวจสอบความถกูตองในสวนที่เปนสาระสําคัญทางดานภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร โดยเลอืกใชวธิีการ
ตรวจสอบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกรณี  
                           2.1.4 ผูสอบบัญชีภาษีอากร ตองทําการตรวจสอบการปรับปรุงกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางบัญชี 
เปนกําไรสุทธ/ิขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการจัดทําบัญชีพิเศษของกิจการท่ีกําหนดไว
ตามประมวลรษัฎากร  
                           2.1.5 ในกรณีท่ีพบวาหางหุนสวนนิติบุคคลมีพฤติการณในการทําเอกสารประกอบการลงบัญชี
หรือบันทึกบญัชี โดยที่เห็นวานาจะไมตรงกับความเปนจริงอันอาจเปนเหตุใหหางหุนสวนนิติบุคคลน้ันมิตอง
เสียภาษีหรือเสียภาษนีอยลงกวาที่ควรเสีย ใหผูสอบบัญชีภาษีอากร เปดเผยขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญของ
บัญชี และแจงพฤติการณไวในรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีที่ตนจะตองลงลายมือช่ือรับรอง  
                      “สําหรับมาตรฐานการปฏบิติังานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแนวทางที่อธิบดีกําหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.147/2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
                      “2.2 การแจงรายช่ือกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชี  
                           ผูสอบบัญชีภาษีอากรตองแจงจํานวนและรายช่ือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตนจะลงลายมือช่ือ
รับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามแบบท่ีอธิบดกีําหนดภายในวันที ่30 มิถุนายนของทุกป พรอมแนบ
หนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีมีขอความอยางนอยตามแบบทายแบบสําหรบัการแจง
จํานวนและรายช่ือหางหุนสวนนิติบุคคลดงักลาวขางตน  
                           กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจาํนวนและรายช่ือหางหุนสวนนิติบุคคลทีไ่ดแจงไวตามวรรคหนึ่ง ให
แจงการเปลี่ยนแปลงตออธบิดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในวันที่ 5 ของเดือนถดัจากเดือนที่มกีารเปลี่ยนแปลง
นั้น ทั้งนี ้ตองแจงกอนวันทีล่งลายมือช่ือรบัรองการตรวจสอบและรับรองบญัชี  
                           กรณีผูสอบบัญชีภาษีอากรที่ไดรบัอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดภีายหลัง
กําหนดระยะเวลาการแจงขอมูลตามวรรคหน่ึง ใหแจงจํานวนและรายชื่อหางหุนสวนนิติบุคคลทีจ่ะลงลายมือชื่อ
รับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชีภายในหกสิบวนันับแตวันท่ีไดรับอนญุาตใหเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร  
                           การแจงจํานวนและรายช่ือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหรวมถึงกรณีทีผู่สอบบัญชี
ภาษีอากรไมมกีารลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีดวย”  
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(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.147/2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดแบบคําขอ/แบบแจงเกีย่วกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี และ
หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนแบบคําขอ/แบบแจงเกีย่วกับ การตรวจสอบและรับรองบญัชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2548 เปนตนไป)  
  
                ขอ   3   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี  
                      การตรวจสอบและรับรองบญัชีของหางหุนสวนนิติบุคคล ใหผูสอบบัญชีภาษีอากรจัดทํารายงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีมีขอความตามแบบทายคําส่ังน้ี  
  
                ขอ   4   คําส่ังน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีทีล่งในคําส่ังน้ีเปนตนไป  
  

ส่ัง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
  

ศุภรตัน ควฒันกลุ 
(นายศุภรัตน ควัฒนกลุ)  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําส่ังกรมสรรพากร 
ที่ ท.ป. 123/2545 

เรื่อง    กําหนดจรรยาบรรณของผูตรวจสอบและรับรองบัญช ีตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร  
  

------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และขอ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี เรื่อง กําหนดระเบียบเกี่ยวกบัการ ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับ
การตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง กําหนดระเบียบเกี่ยวกบัการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากรจึงกําหนด
จรรยาบรรณของ ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี ดังตอไปนี้  
  
                ขอ   1   ใหยกเลิกคําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.99/2544 เรื่อง กาํหนดมรรยาท การปฏิบัติงาน การ
รายงาน และบทลงโทษสําหรับผูตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2544  
  
                ขอ   2   จรรยาบรรณของผูตรวจสอบและรับรองบัญชี  
                       2.1  ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต  
                            2.1.1 ไมรบัตรวจสอบและรับรองบญัชีในกจิการที่ตนขาดความเปนอิสระ  
                            2.1.2 ไมรบัตรวจสอบและรับรองบญัชีในกจิการที่ตนขาดความเปนกลางโดยมีผลประโยชน
หรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับกิจการนัน้ หรือโดยมีเหตุอ่ืนท่ีอาจจะกอใหเกิดความลําเอียงและสงผลใหมีการละ
เวนการเสียภาษีหรือเสียภาษนีอยกวาความเปนจริง  
                            2.1.3 ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบัญชีดวยความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุจรติ  
                            2.1.4 ไมปกปดขอเท็จจรงิหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินที่ตนลง
ลายมือช่ือรับรองไวในรายงาน ซ่ึงอาจทําใหเกิดการหลงผิดและอาจเสียหายแก กิจการที่ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีนัน้ หรือแกกรมสรรพากร หรือแกบุคคลอ่ืนที่เกีย่วของ  
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                            2.1.5 ไมเปนผูที่มีสวนเก่ียวของกับการซ้ือ ขาย ออก หรือใชใบกํากบัภาษีที่ไมชอบดวย
กฎหมาย  
                            2.1.6 ไมเปนผูที่มีสวนเก่ียวของกับการลงบญัชีหรือการทําเอกสารประกอบการลงบัญชี ซ่ึง
เปนเหตุใหกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชีน้ันมิตองเสียภาษีหรือเสียภาษนีอยลงกวาท่ีควรเสีย  
                            2.1.7 ไมเปนผูที่มีสวนเก่ียวของหรือมสีวนรวมในการตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการ
ใด ซ่ึงมีเหตุผลเช่ือไดวามีขอมูลท่ีผดิหรือบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงและมีการละเวนหรือปดบังขอมูลที่
จําเปนตองยื่นตอกรมสรรพากร  
                            2.1.8 ไมรบัรองบญัชีที่ตนเปนผูจัดทําข้ึนเอง หรือชวยเหลือ หรือเปน ผูจดัทําบัญชีชุดอ่ืนข้ึน 
เพ่ือเจตนาหลกีเลีย่งภาษีอากร  
                       2.2 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
                            2.2.1 ตองปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถของวชิาชีพ  
                            2.2.2 ไมตรวจสอบและรบัรองบัญชีในกิจการที่เกินความรูความสามารถของตนที่จะ
ปฏิบัติงานได และไมทําการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกินกวา 300 รายตอป  
                            2.2.3 ไมลงลายมือช่ือรับรองในรายงานของกิจการที่ตนมิไดปฏิบัติงานตรวจสอบหรือควบคุม
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
                            2.2.4 สอดสองใชความรูความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเยีย่งผูประกอบ
วิชาชีพโดยทั่วไป  
                            2.2.5 ไมยนิยอมใหผูอ่ืนอางวาตนเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีใน กิจการใดโดยตนมิได
ปฏิบัติงานตรวจสอบและรบัรองบัญชี  
                       2.3 จรรยาบรรณตอผูเสียภาษี  
                            2.3.1 ไมเปดเผยความลับกิจการของผูเสียภาษีหรือผูอ่ืนที่เกี่ยวของโดยนําออกแจงแกผูใด หรือ
ใหทราบโดยวธิีใดสําหรับกิจการที่ตนไดรูมาในหนาที่จากการตรวจสอบและรับรองบัญชีอันเปนเหตุใหกิจการ
นั้นไดรับความเสียหาย เวนแตการกระทํานั้นเปนการกระทําตามหนาท่ีทางวิชาชีพหรือตามกฎหมาย  
                            2.3.2 ไมละทิ้งการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีรับไวแลวโดยไมมีเหตุอันสมควร  
                       2.4 จรรยาบรรณตอผูรวมอาชีพ  
                            2.4.1 ไมแยงงานตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผูตรวจสอบและรับรองบญัชีอ่ืน  
                            2.4.2 ไมทําการตรวจสอบและรับรองบญัชีเกนิกวาท่ีไดรับมอบหมายจากผูตรวจสอบและ
รับรองบัญชีอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูมอบหมายน้ัน  
                       2.5 จรรยาบรรณทั่วไป  
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                            2.5.1 ไมกระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซึง่ความเส่ือมเสียเกยีรติศักดิแ์หงวิชาชีพในสวนท่ี
เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอ่ืน  
                            2.5.2 ไมโฆษณาหรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาดวยประการใด ๆ ซ่ึงการประกอบวชิาชีพอัน
แสดงใหเห็นวาจะชวยเหลือใหเสียภาษีนอยกวาความเปนจริง  
                            2.5.3 ไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ เพ่ือเปนการ จูงใจใหบุคคลอื่น
แนะนําหรือจัดหางานตรวจสอบและรับรองบัญชีมาใหตนทํา  
                            2.5.4 ไมเรยีกหรือรับทรพัยสินหรือประโยชนจากบุคคลใดในเม่ือบคุคลนั้นไดรับงานเพราะ
การแนะนําหรอืการจัดหางานของตน  
                            2.5.5 ไมกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนโดยถอืเอาอัตราสูงตํ่าตามยอดเงนิหรือของ
มูลคาทรพัยสินใดท่ีตนตรวจสอบและรับรองบญัชี หรือมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับรองบญัชีเปนเกณฑ  
  
                ขอ   3   คําส่ังน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีทีล่งในคําส่ังน้ีเปนตนไป  
  

ส่ัง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
  

ศุภรตัน ควฒันกลุ  
(นายศุภรัตน ควัฒนกลุ)  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ตอนที ่1  ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีภาษีอากร

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย (X) ในชองที่ตรงกับขอมูลของทานตามความเปนจริง

1. เพศ

ชาย หญิง

2. อายุ

นอยกวา 30 ป 30-35 ป

36-40 ป มากกวา 40 ป

3. ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา สูงกวาปริญญาตรี

4. รายไดสุทธิเฉลี่ยเฉพาะคาสอบบัญชี  ตอรอบระยะเวลาบัญชี

ตํ่ากวา 50,000 บาท 50,000 - 100,000 บาท

100,001-150,000 บาท มากกวา 150,000 บาท

5. ประสบการณในการปฎิบัติงานในหนาที่ผูสอบบัญชีภาษีอากร

นอยกวา 2 ป 2-4 ป

มากกวา 4 ป

6. ประสบการณการทํางานในดานอื่นๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

รับทําบัญชี วางระบบบัญชี

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ปจจัยที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการผูสอบบัญชีภาษีอากร

ศูนยวิจัย
1/5        FM 36-2               

ISSUE: 2  15/02/48

ตรวจสอบภายใน วางแผนดานภาษี

อื่นๆ ระบุ…………………………………………………..

7. ในระยะ 3 ปที่ผานมาทานเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสอบบัญชีเฉลี่ยกี่ครั้งตอป

1 ครั้งหรือนอยกวา 2- 3 ครั้ง

4-5  ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง (ระบุ)................

8. ในระยะ 3 ปที่ผานมาทานเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเฉลี่ยกี่ครั้งตอป

1 ครั้งหรือนอยกวา 2-3 ครั้ง

4-5  ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง (ระบุ ).................

9. ทานมีความรูความสามารถอื่นๆ   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

ดานคอมพิวเตอร ดานกฎหมายอื่น(ระบุ)...............

ดานโปรแกรมสําเร็จรูป (ระบุ)............................... ดานอื่นๆ ระบุ …………………

10. ทานมีความตองการในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรูดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอบบัญชี

กฎหมายภาษีอากร อื่นๆ ระบุ ………………………

11. จํานวนลูกคาที่ทานสอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผานมาประมาณ ………………ราย

ตอนที ่2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถของผูสอบบัญชีภาษีอากร

ศูนยวิจัย
1/5        FM 36-2               

ISSUE: 2  15/02/48
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บัญชีและมาตรฐานการบัญชี

2.ทานสามารถวิเคราะหและทําความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับหลักการแนวคิด 

3. ทานมีความรูเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนเปนอยางดี

4. ทานมีความเขาใจมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหน้ีสินเปนอยางดี 

6. ทานเขารับการอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับประเด็นขอบังคับ

ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชีอยางตอเน่ือง

7. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  ทานมีการใชมาตรฐานการบัญชีหรือ

9. ทานศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของงานและสภาพแวดลอมของหางหุนสวน

ที่รับตรวจกอนนําเสนอเง่ือนไขขอตกลงในการรับงาน

10. ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการ

สอบบัญชีเปนอยางดี

ระดับความคิดเห็น
ความรูความสามารถ

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองระดับความเห็นดานเกี่ยวกับการสอบบัญชีในของแตละเรื่องที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ผลการปฏิบัติงาน

1. ทานใหความสําคัญกับการนําเสนอและเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามแมบทการ

 และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี ประกาศใหใชแลว

อยางดี

หลักการบัญชีที่เกี่ยวของมาประยุกตเพื่อวัดมูลคาของรายการบัญชีตางๆอยางเหมาะสม

8. ทานสามารถใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนตามที่กฎหมายกําหนดเปนอยางดี

คอนขาง 

มาก

คอนขาง

นอย
มากที่สุด ปานกลาง นอยที่สุด

ศูนยวิจัย
2/5        FM 36-2               

ISSUE: 2  15/02/48

สอบบญชเปนอยางด

11. ทานเขาใจถึงลักษณะและรูปแบบการทุจริต และขอผิดพลาดในรายงาน

งบการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีหรือวิธีการอื่นที่เกี่ยวของเปนอยางดี

12. ในการสอบบัญชีแตละครั้งทานไดมีการวางแผนการสอบบัญชีอยางเปนระบบ

และสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ

14. ในการตรวจสอบแตละครั้ง ทานปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามแนวทาง

และวิธีการตรวจสอบท่ีกรมสรรพากรกําหนดอยางเครงครัด

15. ทานใหความสําคัญกับการจัดทํากระดาษทําการที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถอางอิง

ถึงหลักฐานกระบวนการและวิธีการในการตรวจสอบ

16. ทานใหความสําคัญกับการเลือกตัวอยางและหลักฐานในการสอบบัญชี เน่ืองจากเปน

17. ทานใชวิธีการในการรวบรวม และการตรวจสอบอยางเปนระบบ

21. ทานขอขอมูลจากธนาคารทุกรายการ

ปจจัยสําคัญที่เปนปจจัย และแนวทางท่ีนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลในการสอบบัญชี

บัญชี

ความสําคัญ

20. ทานเขาสังเกตการณ  การตรวจนับสินคาคงเหลือรวมมูลคาไมนอยกวารอยละ 50

13. ทานใหความสําคัญอยางสม่ําเสมอเก่ียวกับความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี

ความรความสามารถ
ระดับความคิดเห็น
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22. ทานยืนยันยอดลูกหน้ีหรือเจาหน้ีรวมมูลคาไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาหน้ีทั้งหมด

23. ทานสามารถทําการตรวจสอบไดทุกรายการในกรณีที่รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญ

คอนขางมาก

24. ทานไดเสนอแนะใหผูรับบริการจัดทําบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร

25. ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543ประกาศและคําสั่ง

ของกรมสรรพากร เปนอยางดี

26. ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547  ในเร่ืองหลกัการ

 วิธีการและผลกระทบในพระราชบัญญัติดังกลาวเปนอยางดี

27. ทานทําการศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร

ในสวนที่เกี่ยวของกับหางหุนสวน

28. ทานทําการศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ในสวนที่เกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน

29. ทานศึกษา  และทําความเขาใจประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี

ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร  อยางตอเน่ือง

ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองระดับความคิดเห็นของแตละเรื่องที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

ความรูความสามารถ

มากที่สุด
คอนขาง 

มาก
ปานกลาง

คอนขาง

นอย
นอยที่สุด

ผลการปฏิบัติงาน
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1. ทานไดรวบรวม  ประเมิน  สรุป  และนําเสนอรายงานอยางระมัดระวังและแมนยํา 

 เย่ียงผูประกอบวิชาชีพ

2. ทานมีการปฏิบัติงานในการนําเสนอขอมูลที่ทันเวลาและตรงตามความตองการ

ของหนวยรับตรวจโดยยังคงมุงเนนถึงความมีคุณภาพของการสอบบัญชี

3. ทานมีการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ  เหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ

4. ทานนําเสนอรายงาน  โดยใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูลหรือขอเท็จจริงเสมอ

5. ทานมีการเพิ่มขนาดของอัตราความผิดพลาดที่ยอมรับไดเพื่อใหรายงานน้ันผานเกณฑที่ต้ังไว

6. ขอมูลและหลักฐานที่ทานตรวจสอบสามารถพิสูจนไดและมีหลักฐานอางอิงสามารถตรวจสอบได

7. ทานมีการใชหลักเกณฑและมาตรฐานการสอบบัญชีสําหรับประเมินขอมูลและ

สารสนเทศอยางครบถวน

8. ในการตรวจสอบงบการเงินทานใชหลักเกณฑในการตรวจสอบโดยยึดหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป

9. ในการตรวจสอบภาษีอากรทานไดปฏิบัติงานโดยยึดหลักประมวลรัษฏากรและกฏหมายภาษี

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน
มากที่สด

คอนขาง 
ปานกลาง

มากที่สุด
คอนขาง 

มาก
ปานกลาง

คอนขาง

นอย
นอยที่สุด

ระดับความคิดเห็น

คอนขาง
นอยที่สด
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10. ในการนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชี  ทานมีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความเปน

อิสระ  ความเปนกลาง  ตลอดจนความซื่อสัตยสุจริต

11. ทานมีการปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

 โดยไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ

12. ทานสามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีตามแผนการสอบบัญชีโดยครบถวน

13.ทานมีการวางแผนการสอบบัญชีใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการสอบบัญชี

อยางเครงครัด

14.ทานมีการวางแผนการสอบบัญชีที่ครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาสาระของกระบวนการ

การสอบบัญชมีาตรฐานการสอบบัญชีอยางถูกตองและเหมาะสม

15.ทานมีการวางแผนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมติที่ประชุมของผูรวมงานจะทําใหการ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิพล

16. ทานนําเสนอรายงานโดยใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูลและเปนไปตามความจริง

ที่เกี่ยวของ

17. ทานไดรวบรวมประเมิน สรุปและนําเสนอรายงานอยางระมัดระวังและแมนยําเย่ียง

ผูประกอบวิชาชีพ

18. ในการนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชีทานยึดหลักถึงความเปนกลางและ

ความเปนอิสระเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ

19. ทานใหมีการรายงานการสอบบัญชีโดยยึดหลักความชัดเจนเพื่อปองกันความเขาใจผิดพลาด

ของผูใชขอมูลเสมอ

่

มากทสุด
มาก

ปานกลาง
นอย

นอยทสุด
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20. ทานมีการนําเสนอรายงานที่ตรงประเด็นและไมออมคอม

21. ทานมีการรายงานการสอบบัญชีที่นําเสนอโดยมุงเนนถึงความครบถวนสมบูรณของขอมูล

22. ทานมีการรายงานการสอบบัญชีที่ทันเวลาเย่ียงผูประกอบวิชาชีพเสมอ

ตอนที ่4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการปฏิบัติงาน

คําชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นดวยของทานมากที่สุด

1. ทานไดรับลูกคารายใหมเพิ่มข้ึนจากการแนะนําของลูกคารายเดิม

2. ทานไดใหบริการแกลูกคารายเดิมอยางตอเน่ืองเปนสวนใหญ

3. ทานรูสึกวาผูใชบริการพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ

4. ทานไดรับการรองขอจากลูกคาในการใหคําปรึกษาปญหาดานบัญชี  ดานกฎหมาย

    หรือดานอื่น ๆอยางสม่ําเสมอ

5. ทานไดรับการติดตอในการใหบริการเก่ียวเน่ืองจากลูกคาของทาน

6. ทานสามารถปรับคาตอบแทนการสอบบัญชี  ตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน

ตอนที ่5 ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับการรับรองและตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ตามความคิดเห็นของทาน

ระดับความเห็นดวย
ความพึงพอใจ

มากที่สุด คอนขาง 

มาก
ปานกลาง คอนขาง

นอย
นอยที่สุด
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1. ทานคิดวาในปจจุบันผูสอบบัญชีภาษีอากร  ควรจะตองพัฒนาศักยภาพในดานใด เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีใหดีข้ึน

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

2. ทานคิดวาคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี  ควรมีลักษณะอยางไร

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

3. ทานคิดวาปจจัยใดบางที่สําคัญของผูสอบบัญชีภาษีอากรในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

4. ขอเสนอแนะอื่นๆ

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

ศูนยวิจัย
5/5        FM 36-2               

ISSUE: 2  15/02/48

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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