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ผลกระทบของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
นวพร ขู้เปี้ยเต้ง1* ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ2์
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ผลกระทบของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงานบัญชี ซึ่งปฏิบัติงานในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทยยื่นตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อกรมสรรพากร ประจาปี 2558 ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาผลกระทบโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการหรือหุ้ นส่วนผู้จัดการ มีความรู้
ทางด้านการบัญชีในระดับปานกลาง ลักษณะของกิจการส่วนใหญ่เป็นกิจการให้บริการ ระยะเวลาในการดาเนิน
ธุรกิจคือ 10 ปีขึ้นไป – 20 ปี การทดสอบผลกระทบพบว่าทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ
บั ญ ชี ภ าษี อ ากรในประเทศไทย โดยทั ก ษะด้ า นการสอบบั ญ ชี และจรรยาบรรณด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความรัดกุม ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และ
ด้านความทันกาล
คาสาคัญ : ทักษะ, จรรยาบรรณ, รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
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EFFECTS OF SKILL AND PROFESSIONAL ETHICS ON QUALITY
OF ACCOUNTS AUDITING AND CERTIFIED REPORTING OF TAX AUDITORS IN THAILAND
Navaporn Koopeateng1* Titaporn Sincharoonsak2
Abstract
The purposes of this quantitative research were to study the effect of the skills and ethics
in auditing operation which has affected to the quality of the auditing report and certified for the tax
auditors in Thailand. The sampling group for this study was the owner or managing partner, chief
accountant and the accountants who were operating in registered partnership that tax auditors in
Thailand submit to audit and certified accounts to Revenue Department in the year 2558. The
researcher specified the size of the sampling group by using Taro Yamane which has the confidence
level at 95%. The sampling group was in the amount of 398. The tool for data collecting was
questionnaire which is to study the effect by using Multiple Regression Analysis.
The result of the study found that most questionnaire respondents were the owner or
managing partner who had the knowledge in accounting at the medium level and most of the type
of the business was in the service industry. The period of the business operating was ten up to
twenty years. The effect test found that the skills and ethics in auditing operation had the effect in
positive way and related to the quality of the auditing report and certified accounts for the tax
auditors by the skills of the audit and ethics in honesty which has the effect in the quality of audit
report and certified accounts for the tax auditors in Thailand in all aspects were as follows: accuracy,
clarity, conciseness, creativity, completeness and timeliness.
Keywords : Skills, Ethics, Auditing report and certified accounts, Tax auditors
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บทนา
ผู้สอบบัญชี คือ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบ ต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่สาคัญ คือ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557 : 1-16) ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ดี เพื่อให้
การสอบบัญชีมีคุณภาพ วิชาชีพสอบบัญชีจึงต้องผ่านการทดสอบความรู้ และได้รับใบอนุญาตในการประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งความรู้ที่ผู้สอบบัญชีมีนั้นคือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(Tax Auditor) มีหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ตามที่กฎกระทรวง
ได้กาหนดไว้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2544) คือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน
สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีคุณสมบัติ ผ่านการทดสอบความรู้ และ
ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ดังนั้นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญทางการบัญชี และการสอบบัญชี การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องปฏิบัติงานตาม
ข้อกาหนดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรได้กาหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความถูกต้อง เที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ นอกจากนี้กรมสรรพากรยังได้ออกคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.123/2545 กาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ปฏิบัติงานอย่างมี
จรรยาบรรณ และรักษามาตรฐานแห่งวิชาชีพ เนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีผลกระทบต่อ
สาธารณชน จึงต้องมีการกาหนดจรรยาบรรณให้ชัดเจน เพื่อให้วิชาชีพเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน
ผลงานขั้ น สุ ด ท้ า ยของผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร ก็ คื อ รายงานการตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี
(Accounts Audit and Certified Report) ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ (Output) หรือสารสนเทศ (Information) จาก
การตรวจสอบ ซึ่งจะสื่อสารข้อเท็จจริงที่ตรวจพบในงบการเงินไปยังผู้ที่ใช้ข้อมูล ดังนั้นรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงต้องมีลักษณะของสารสนเทศที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งคุณภาพของสารสนเทศ (Qualities of Information) จะถูกผูกติดไปกับตัวข้อมูลสารสนเทศเสมอ
และการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพจะทาให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยา (อรุษ คงรุ่งโชค,
2551) รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่จัดทาขึ้นโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะมีคุณภาพเพียงใด ขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งในด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี
ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรยังต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในเรื่องจรรยาบรรณของการตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่กาหนดโดย
กรมสรรพากรอีกด้วย
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านใดของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ส่งผลต่อการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อคุณภาพของรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อคุณภาพของรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.1 ด้านการบัญชี
1.2 ด้านการสอบบัญชี
1.3 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.1 ความเป็นอิสระ
2.2 ความเที่ยงธรรม
2.3 ความซื่อสัตย์สุจริต
2.4 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้เสียภาษีและผู้ร่วมอาชีพ
2.6 ความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้
2.7 พฤติกรรมทางวิชาชีพ

ตัวแปรตาม
คุณภาพของรายงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านความถูกต้อง
ด้านความชัดเจน
ด้านความรัดกุม
ด้านความสร้างสรรค์
ด้านความสมบูรณ์
ด้านความทันกาล

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานของการวิจัย ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
2. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงาน
บัญชี จานวน 70,637 คน ซึ่งปฏิบัติงานในห้า งหุ้นส่ วนจดทะเบียนที่ผู้สอบบัญ ชีภาษี อากรในประเทศไทย
ยื่นตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อกรมสรรพากร ประจาปี 2558 (กรมสรรพากร, 26 ธันวาคม 2558) กลุ่ม
ตัวอย่างคือ เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงานบัญชี จานวน 398 คน ซึ่งปฏิบัติงาน
ในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ยื่นตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อกรมสรรพากร
ประจาปี 2558 ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลคื อแบบสอบถาม พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ครอบคลุม เนื้อหาตามกรอบแนวคิดการวิจัย แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
และของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Checklist ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ในการปฏิ บัติงานตรวจสอบของผู้สอบบั ญชี ภาษี อ ากร ส่ ว นที่ 3 ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ลักษณะของแบบสอบถามส่วนที่ 2 3 และ 4 เป็นแบบประเมินค่าแบบ
Likert’s Scale โดยให้ ค่ า คะแนนตามความสาคั ญของตั ว แปรในลัก ษณะที่ เ รีย กว่ า Weight Rating โดยได้
กาหนดระดับผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ คือ 5=เห็นด้วยมากที่สุด 4=เห็นด้วยมาก 3=เห็นด้วยปานกลาง 2=
เห็นด้วยน้อย และ1=เห็นด้วยน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ได้พั ฒนาขึ้ น ให้ อ าจารย์ที่ ปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา นามาปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่านตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า
ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งของแต่ ล ะข้ อ (IOC: Index of Item Objective Congruence) ตั้ งแต่ 0.5 ขึ้ น ไป และ
ปรับแก้ไขข้อคาถาม แล้วจึงนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) โดยตรงกับเจ้าของกิจการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงานบัญชี ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนของกลุ่มตัวอย่างอื่น จานวน 30
ชุ ด เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาคอั ล ฟา
(Cronbach’ s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98 ซึ่งมีค่าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมี
ความเชื่ อ มั่นและความเที่ ยงตรงสูง (Nunnally, 1978) น าแบบสอบถามที่ผ่า นการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลออกภาคสนามตามแผนการที่ผู้วิจัยได้ทาการ
จัดเตรียมและวางแผนไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลลงภาคสนาม ผู้วิจัยได้ทาการควบคุม ดูแล
และคอยให้คาแนะนาแก่ผู้ช่วยรวบรวมข้อมูลตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้กลับมามากที่ สุด
การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งหมดจานวน 387 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.24
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามลักษณะของแบบสอบถาม คือ
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและของห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น ใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 2. การวิเคราะห์
ข้อมูลความคิดเห็น ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3) การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ มีความรู้ทางด้านการบัญชี
ในระดับปานกลาง ลักษณะของกิจการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการให้บริการ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มี
สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ของห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนส่วนใหญ่จะดาเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป – 20 ปี
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้ อ ย คื อ 1. ด้ า นการสอบบั ญชี 2. ด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ ง 3. ด้ า นบั ญ ชี และ 4. ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ จรรยาบรรณในการปฏิ บัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ภาษี อ ากรใน
ประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก (3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อ ย คือ 1. ความรับ ผิดชอบต่อ บุค คล/นิติบุคคลที่ปฏิบัติห น้าที่ใ ห้ 2. มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 3. ความเที่ยงธรรม 4. พฤติกรรมทางวิชาชีพ 5. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและผู้ร่วมอาชีพ
6. ความซื่อสัตย์สุจริต 7. ความเป็นอิสระ
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.91) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ 1. ด้านความถูกต้อง 2. ด้านความชัดเจน 3. ด้านความสร้างสรรค์ และด้านความสมบูรณ์ 4. ด้าน
ความทันกาล และ 5. ด้านความรัดกุม
5. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
5.1 การทดสอบสมมติฐ านที่ 1 ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบต่อคุณภาพของ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
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ตารางที่ 1 ผลกระทบของทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

คุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ถูกต้อง

ชัดเจน

รัดกุม

สร้างสรรค์

สมบูรณ์

ทันกาล

ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด้านการบัญชี
**0.005 **0.002
0.389
0.527
0.138
ด้านการสอบบัญชี
**0.003
*0.043 **0.005
*0.012
**0.003
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*0.047 **0.009 **0.000
**0.000
0.083
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
*0.027
0.124
0.679
0.606
**0.001
หมายเหตุ : n = 387 **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05

0.066
**0.009
0.124
0.633

จากตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่าทักษะด้านการสอบบัญชี มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ความชัดเจน ความรัดกุม ความสร้างสรรค์
ความสมบูรณ์ และความทันกาล และยังพบว่าทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชี ด้าน
การสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ด้านความถูกต้อง
5.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบต่อคุณภาพของ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ตารางที่ 2 ผลกระทบของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ตัวแปรตาม
ถูกต้อง
ตัวแปรอิสระ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความเป็นอิสระ
0.148
ความเที่ยงธรรม
*0.038
ความซื่อสัตย์สุจริต
**0.001
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
**0.000
ความรับผิดชอบต่อผู้เสียภาษี
0.923
และผู้ร่วมอาชีพ
ความรับผิดชอบต่อบุคคล
**0.000
นิติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้
พฤติกรรมทางวิชาชีพ
0.262

คุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ชัดเจน

รัดกุม

สร้างสรรค์

สมบูรณ์

ทันกาล

0.498
0.554
**0.006
*0.021

0.088
0.217
**0.000
*0.016

0.211
0.451
**0.001
0.260

0.304
0.626
*0.032
**0.003

0.134
0.370
*0.016
0.231

0.769

0.349

0.335

0.478

*0.036

**0.000

0.116

0.708

0.642

**0.002

**0.001

**0.000

**0.000

**0.000

0.058

หมายเหตุ: n = 387 **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่าจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ความชัดเจน ความรัดกุม ความสร้างสรรค์
ความสมบูรณ์ และความทันกาล ขณะที่จรรยาบรรณด้านความเป็นอิสระไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีทุกด้าน
อภิปรายผล
ผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2555) และสราวุธ เจษฎาคา
(2557) ซึ่งพบว่าทักษะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้สมรรถนะของพนักงานสอบ
บัญชีใหม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งกระบวนการในการสอบทานงานตรวจสอบจะช่วยให้พนักงานสอบ
บัญชีและส่งผลให้เกิดคุณภาพงานสอบบัญชีนั้นเอง (Anantharaman, 2012) และสอดคล้องกับ DeAngelo (1981)
กล่าวไว้ว่างานสอบบัญชีที่มีคุณภาพนั้นผู้สอบบัญชีต้องสามารถตรวจพบข้อผิดพลาด และสามารถที่จะรายงาน
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบนั้นได้ การที่จะตรวจพบข้อผิดพลาดได้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ เทคนิคที่ใช้ และการ
วางแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่สูงมาร่วมงาน
จะส่งผลให้คุณภาพของงานสอบบัญชีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Bedard (1989) ก็ยังพบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่มีความชานาญมาก จะสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ดีกว่า ส่งผลให้การสอบบัญชีก็จะมีคุณภาพ
ซึ่งงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพคือการที่งบการเงินปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ดังนั้นถ้าหากผู้สอบบัญชีทางานบกพร่อง
ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ หรือละเลยต่อข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ จะส่งผลทาให้งบการเงินที่ตรวจสอบมี
ข้อผิดพลาดซึ่งสื่อว่างานสอบบัญชีไม่มีคุณภาพ (Jeong, 2004) ทักษะด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ด้านความถูกต้อง ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าผู้สอบบัญชีต้ องเป็นบุ คคลที่มีค วามรู้ค วามสามารถ
มีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จะส่งผลให้การจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีมีความถูกต้อง
ซึ่งความถูกต้องเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสารสนเทศที่ดี (อรุษ คงรุ่งโชค, 2551; เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550)
2. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557) ซึ่งได้กล่าวไว้
ว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้ผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ใช้งบการเงิน ผู้สอบบัญชี
ต้องปฏิบัติตามหลั กการพื้ นฐานที่ส าคัญ สิ่งหนึ่งก็คือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิ ชาชี พที่ก าหนดโดยสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพหรือโดยหน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมายในประเทศไทย นอกจากนี้คุณภาพงานสอบบั ญชี
สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ทีมงานสอบบัญชีมีกระบวนการในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ โดยใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพต่อข้อมูลของกิจการ รวมทั้งมีการพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมของ
ลูกค้าที่มีอยู่อย่างครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม (สราวุธ เจษฎาคา, 2557) ผลการวิจัยยังพบว่าความซื่อสัตย์สุจริต
มีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีทุกด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์
(2550) พบว่ามรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีความสัมพันธ์และกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความซื่ อสัตย์สุจริต ยังเป็นคุณสมบัติที่ต้องการของ
เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก (ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล, 2545)
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสาคัญต่อทักษะในด้านการสอบบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่ อการ
จัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้มีคุณภาพในทุกด้าน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีมีคุณภาพต่อผู้ใช้รายงาน
2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีทุกด้าน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีมีคุณภาพต่อผู้ใช้รายงาน
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