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ความสมัพนัธร์ะหว่างความน่าเช่ือถือในการสอบบญัชีและความส าเรจ็  
ในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
 

นางสาวเสาวลกัษณ์  กิง่แกว้ 

  

 
บทคดัย่อ 

 
 
 การคน้ควา้อสิระครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความน่าเชื่อถอืในการสอบบญัชี
และความส าเร็จในการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีภาษีอากร 2) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์และผลกระทบระหว่างความ
น่าเชือ่ถอืในการสอบบญัชแีละความส าเรจ็ในการสอบบญัช ี 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้น้ี คอื ผูส้อบบญัชภีาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 325ตวัอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู้สอบบญัชภีาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 325 คน 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test, F-test การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่  1) ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งความน่าเชือ่ถอืในการสอบบญัช ีอยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 มจี านวน 4 ปัจจยั คอื ความเป็นจรงิของขอ้มลูและตรวจสอบได ้ศกัยภาพในการสอบบญัช ีจรรยาบรรณ
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี และความเป็นอสิระและเทีย่งธรรม และความสมัพนัธ์ระหว่างความส าเรจ็ในการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจี านวน 4 ขอ้ คอื การบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย การจดัหาและใช้
ปัจจยัทรพัยากร กระบวนการปฏบิตักิารสอบบญัช ีและความพงึพอใจของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 2) ความน่าเชื่อถอืในการสอบ
บญัชภีาษอีากร ดา้นศกัยภาพในการสอบบญัช ีดา้นจรรยาบรรณตอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยี และดา้นความเป็นอสิระและเทีย่งธรรม มี
ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชงิบวกกบัความส าเรจ็ในการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชภีาษอีากร ดังนัน้ ผูส้อบบญัชภีาษอีากร
ควรน าไปใชเ้ป็นแนวทางในสรา้งความน่าเชื่อถอื เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีุณภาพและก่อใหเ้กดิความส าเรจ็ใน
ทุก ๆ ดา้นเพือ่ใหง้บการเงนิสามารถสะทอ้นถงึความสามารถของรายงานการสอบบญัชตีอ่ไป  
 
 
 
ค าส าคญั : ความน่าเชื่อถอื  ความส าเรจ็ในการสอบบญัช ีผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
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The Relationship Between the Reliability Of the Audit and the Successful 
Of the Auditors Of the Language Auditor In Bangkok. 
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Abstract 
 
 

This independent study aims to study 1)The relationship between the reliability of the audit and the success 
of the audit of tax auditors 2) To test the relationship and the impact between the reliability of the exam Accounting 
and auditing success. 

The sample group used in this study was 325 tax auditors in Bangkok, using questionnaires as a tool to 
collect data from tax auditors in the Bangkok area of 325 people. Statistics used in data analysis Including 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Pearson's product moment correlation coefficient analysis. 

The results showed that 1) factors affecting the relationship between the reliability of the audit With 
statistically significant at the level of 0.05, there are 4 factors, namely the reality of the data and can be checked 
Auditing potential Ethics for stakeholders And independence and objectivity And the relationship between the 
success of the audit of tax auditors With statistically significant at the level of 0.05, with 4 items is to achieve the 
goal Procurement and use of resource factors Auditing process And satisfaction of all parties concerned 2) 
Reliability in tax auditing The potential for auditing Ethics towards stakeholders And freedom and objectivity There 
is a relationship and a positive impact on the success of the audit of tax auditors. Therefore, tax auditors should 
be used as a guideline to build credibility. In order to be able to work with quality and achieve success in all aspects 
so that the financial statements can reflect the ability of the audit report 
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1. บทน า 

ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ อกีทัง้ความรุนแรงในการแขง่ขนัทีส่ง่ผล
ท าใหห้น่วยงานและองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนตอ้งมกีารปรบัตวัและประเมนิผลทางดา้นการเงนิที่ชดัเจน เพือ่ช่วยในการ
ตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิทีต่อ้งใชข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้การสอบบญัชชี่วยใหข้อ้มลูทางการบญัชมีคีวามน่าเชือ่ถอืเพิม่ขึน้ และสรา้ง
ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชข้อ้มลู 
 ผูส้อบบญัชภีาษอีากร (Tax  Auditors) มหีน้าทีใ่นการตรวจสอบและรบัรองบญัชขีองหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลขนาด
งบการเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การปฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิของผูส้อบบญัชภีาษอีากรจดัเป็นการ
ตรวจสอบงบการเงนิผสมกบัการตรวจสอบการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบให้เป็นไปตามแนวทางและวธิกีารที่กรมสรรพากร
ก าหนด  (กรมสรรพากร. 2554: เวบ็ไซต)์ โดยมวีตัถุประสงคข์องการตรวจสอบงบการเงนิ คอื ไดม้กีารแสดงความเหน็วา่งบ
การเงนินัน้ได้แสดงฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงานของธุรกจิโดยถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปและตามหลักเกณฑ์ของประมวลรษัฎากร เพื่อให้งบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนั ้นมีความน่าเชื่อถือ 
สามารถน าไป ประกอบการตดัสนิใจของผูใ้ชง้บการเงนิทุกฝ่าย   
 ความส าเรจ็ในการสอบบญัช ี (Audit Success) เป็นเป้าหมายสงูสุดของผูส้อบบญัชภีาษอีากร  ดงันัน้  ผูส้อบบญัชี
ภาษอีากรจงึต้องรายงานการสอบบญัชใีนลกัษณะของขอ้มูลทีม่ปีระสทิธภิาพต่อผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ เพือ่สรา้งความ
เชื่อมัน่ในส่วนของความถูกตอ้ง ครบถ้วนในสาระส าคญั เพือ่เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชี
ภาษอีากรและเพือ่เป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจของผูใ้ชง้บการเงนิทุกกลุ่ม(นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะ. 2545:2) 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น  ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาวจิยัความสมัพนัธ์ระหว่างความน่าเชื่อถอืในการ
สอบบญัชี และความส าเร็จในการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชภีาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบว่า ความน่าเชือ่ถอืในการสอบบญัช ีและความส าเรจ็ในการสอบบญัชมีคีวามสมัพนัธ์กนัหรอืไม ่ ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชภีาษอีากรในเขตกรงุเทพมหานคร  ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวจิยัสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็น
แนวทางในการสรา้งความน่าเชือ่ถอืในการสอบบญัชแีก่ผูส้อบบญัชภีาษอีากร เพือ่ใหเ้กดิความส าเรจ็ในการสอบบญัช ีและ
เป็นประโยชน์ชว่ยใหผู้ส้อบบญัชภีาษอีากรสามารถด าเนินงานไปสูเ่ป้าหมาย และสามารถบรรลุวตัถุประสงคต่์อไปในอนาคต 
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ประชากรศาสตร ์
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.รายไดสุ้ทธเิฉลีย่ตอ่เดอืน 
6.ประสบการณ์ท างานดา้นการสอบบญัช ี

 
 

2. วิธีการศึกษาและสมมติุฐานของการวิจยั 
จากวตัถุประสงคข์า้งตน้สามารถสรปุกรอบแนวคดิในการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความน่าเชือ่ถอืในการสอบบญัชแีละความส าเรจ็ในการสอบบญัชี 

 
2.1 ความน่าเช่ือถือในการสอบบญัชี   

ความน่าเชือ่ถอืในการสอบบญัช ี คอื  กระบวนการวนิิจฉยัจากการยอมรบัและไวว้างใจจากลูกคา้หรอืกจิการทีใ่ช ้
บรกิารสอบบญัชจีากผูส้อบบญัชภีาษอีากร  โดยจะอา้งองิจากการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อการรบัรองงบการเงนิของผูส้อบบญัชี
นัน่เอง  ซึ่งกรอบในการประเมนิความน่าเชื่อถอืในการสอบบญัชี (เมธากุล  เกียรตกิระจาย  และศลิปะพร  ศรจีัน่เพชร . 
2547)  ประกอบดว้ย 1)ดา้นความเป็นจรงิของขอ้มูลและตรวจสอบได ้(Inspected Ability and Information Truthfulness) 
หมายถงึ การตรวจสอบรายการและเหตุการณ์ทางบญัชอียา่งเทีย่งธรรมตามความเป็นจรงิทีต่อ้งแสดงหรอืควรจะแสดง และ
จะตอ้งมกีารเหน็พอ้งตอ้งกนัซึง่ใหผ้ลลพัธ์เหมอืนกนั โดยสามารถพสิูจน์ไดถ้งึความถูกตอ้งและครบถว้นในสาระส าคญั โดย
ไม่เกิดขอ้ผดิพลาด บดิเบอืนและเป็นไปตามความจรงิทีเ่กี่ยวขอ้งโดยผูส้อบบญัชภีาษีอากรได้รวบรวมประเมนิ และสรุป
น าเสนออย่างระมัดระวังและแม่นย าแล้ว 2)ด้านความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  (Fairly  Independent)  หมายถึง การ
ตรวจสอบบญัชหีรอืการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร  มกีารด าเนินงานเป็นไปอย่างเทีย่งธรรม ไม่ล าเอยีง ทัง้จาก
ทศันคต ิ และผลการประเมนิทีเ่ป็นกลาง โดยพจิารณาจากขอ้มูล สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ โดยไมม่ผีลประโยชน์สว่นตวัและไม่
อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น 3)ด้านศักยภาพในการสอบบญัช ี (Potentiality)  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ

ความน่าเช่ือถือในการสอบบญัชี 
1.ดา้นความเป็นจรงิของขอ้มลูและตรวจสอบได ้
2.ดา้นความเป็นอสิระและเทีย่งธรรม 
3.ดา้นศกัยภาพในการสอบบญัช ี
4.ดา้นจรรยาบรรณตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 

ความส าเรจ็ในการสอบบญัชี 
1.ดา้นการบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
2.ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรพัยากร 
3. ดา้นกระบวนการปฏบิตักิารสอบบญัช ี
4. ดา้นความพงึพอใจของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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ตรวจสอบบญัชภีาษีอากรของผูส้อบบญัชภีาษีอากร  และรวมถงึความสามารถในการน าความรูน้ัน้ไปใชเ้พื่อเป้าหมายใน
การตรวจสอบ  ซึง่การมคีวามรูจ้ะน ามาซึง่การตรวจสอบที่ม ีศกัยภาพผลกัดนัใหผู้ส้อบบญัชภีาษอีากรประสบความส าเรจ็
ในการท างาน  และผลของงานทีอ่อกมานัน้มีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ เป็นที่น่าเชือ่ถอืและยอมรบัได ้ 4)ดา้นจรรยาบรรณต่อผูม้ี
สว่นไดเ้สยี  (Ethics  of  Stakeholders) หมายถงึ ผูส้อบบญัชภีาษอีากรจะตอ้งมจีรรยาบรรณต่อผูร้ว่มอาชพี จรรยาบรรณ
ตอ่ผูเ้สยีภาษ ีและมจีรรยาบรรณในดา้นอื่น ๆ  เชน่ ไมก่ระท าการใด ๆ ทีอ่าจน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี
ในสว่นทีเ่กีย่วกบักฎหมายภาษอีากรหรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นตน้ 

2.2 ความส าเรจ็ในการสอบบญัชี   
ความส าเรจ็ในการสอบบญัช ีหมายถงึ  ประสทิธผิลของงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชภีาษอีากร ไดม้กีารลงมอื 

กระท าใด ๆ  ทีทุ่่มเทแรงกายแรงใจโดยตัง้ใจและท าใหเ้สรจ็ตามจุดมุ่งหมาย และเมือ่ท าเสรจ็แลว้ไดร้บัความพงึพอใจหรอืมี
ความสุขในงานทีท่ านัน้ ถอืว่าประสบความส าเรจ็ในการสอบบญัช ีรวมทัง้เป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่จะไดร้บั
การจดัระดบัดว้ยการใหค้ะแนนทีจ่ะอธบิายถงึระดบัการปฏบิตัิงานส าหรบัแต่ละคุณลกัษณะ โดยจะมกีารแสดงคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ  (สมใจ  ลักษณะ. 2546 : 251-252)  ดังน้ี  1)ด้านการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (Goal Accomplishment)  
หมายถงึ  การทีผู่ส้อบบญัชภีาษอีากรรบัหน้าทีก่ารตรวจสอบบญัชหีรอืงานนัน้ ๆ ไดต้รงตามเป้าหมายความตอ้งการ และ
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  เป็นทีย่อมรบัไดข้องทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  2)ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรพัยากร (Provide and  
Resource  Using)  หมายถึง  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความส าเร็จนัน้จะต้องมีการจัดหา
ทรพัยากรอย่างไรโดยมกีารพจิารณาถงึประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรว่ามคีวามถูกตอ้งเหมาะสมเพยีงใด  และไม่เกดิ
การสูญเปล่าในการใช้ทรพัยากรในการปฏิบตัิงาน  3)ด้านกระบวนการปฏิบตัิการสอบบญัช ี (Audit Process) หมายถึง 
ความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการปฏบิตักิารสอบบญัช ีรวมไปถงึความสามารถและความเชีย่วชาญในการน าความรูน้ี้ไปใช้
เพือ่เป้าหมายในการตรวจสอบบญัช ีซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการผลกัดนัใหผู้ส้อบบญัชภีาษอีากรประสบความส าเรจ็  4)
ดา้นความพงึพอใจของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง (Participant Satisfaction) หมายถงึ การทีผู่ส้อบบญัชภีาษอีากรรบัรูค้วามส าเรจ็
ต่าง ๆ ในกระบวนการปฏบิตัิงานของผูส้อบบญัชภีาษีอากรว่าไดน้ ามาซึ่งความพอใจของผู้เกี่ยวขอ้งต่างๆ อย่างไรโดย
เฉพาะตวัของผูส้อบบญัชภีาษอีากรเอง 

       2.3 สมมติุฐานการวิจยั  

1. ความน่าเชื่อถอืในการสอบบญัชมีคีวามสมัพนัธ์กบัความส าเรจ็ในการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชภีาษอีากรในเขต
กรงุเทพมหานคร 

2. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามน่าเชื่อถอืในการสอบบญัชแีละความส าเรจ็
ในการสอบบญัชแีตกต่างกนั 

3. วิธีด าเนินงานวิจยั 
3.1 กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร (Population) ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผูส้อบบญัชภีาษอีากรในเขตกรงุเทพมหานคร  
จ านวน 1,738  คน (กรมสรรพากร. 2562.มกราคม : เว็บไซต์) ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง  (Sample)  ที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 
ผูส้อบบญัชภีาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  325 คน  โดยเปิดตารางของ  Taro Yamane  และใช้วิธกีารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ (Stratified  Random  Sampling) 
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3.2 คณุภาพของเครื่องมือวดั 

 ผูว้จิยัไดท้ดสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่โดยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
และหาคา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื โดยใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient)  ของแต่ละดา้นตามวธิขีองครอนบาค 
(Cronbach) ซึง่ความน่าเชื่อถอืการสอบบญัช ีมคี่าสมัประสทิธแ์อลฟา อยู่ระหวา่ง 0.728-0.901 และความส าเรจ็ในการสอบ
บญัชมีคีา่สมัประสทิธแ์อลฟา อยูร่ะหวา่ง 0.703-0.835   

3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในแต่ละหวัขอ้ แบ่งเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี  
 1.  สถติพิืน้ฐาน ประกอบดว้ย รอ้ยละ (Percentages) ค่าเฉลีย่(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
 2.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ประกอบด้วย การหาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใชว้ธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha  Coefficient) ของแต่ละดา้นตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถติทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  ประกอบดว้ย t-test  F-test  และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์โดยวธิกีาร
ของเพยีรส์นั 
 
4. ผลการวิจยั 

 1. ผูส้อบบญัชภีาษอีากร สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  อายุน้อยกว่า 35 ปี   สถานภาพโสด  ระดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ี รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดอืน 20,000-40,000 บาท  ประสบการณ์การท างานด้าน การสอบบญัชีน้อยกว่า 3  ปี  และ
ประสบการณ์ท างานดา้นอื่นนอกเหนือจากการเป็นผูส้อบบญัชภีาษอีากร  คอื รบัท าบญัชี 

   2.  ผูส้อบบญัชภีาษอีากร  มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบัการมคีวามน่าเชื่อถอืในการสอบบญัชโีดยรวมและเป็น 
รายด้าน อยู่ในระดบัมาก  ได้แก่  ด้านความเป็นจรงิของขอ้มูลและตรวจสอบได้  เช่น  ท่านให้ความส าคญักบัการหา
หลกัฐานมาอ้างองิกบัการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดข้อ้พสิูจน์ทีเ่ป็นความจรงิ ดา้นความเป็นอสิระและเที่ยงธรรม  เช่น  ท่านให้
ความส าคญักบัการปฏบิตังิานสอบบญัชดีว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ  โดยไมป่กปิดขอ้เทจ็จรงิหรอืบดิเบอืนความเป็นจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั  ดา้นศกัยภาพในการสอบบญัช ี เชน่  ท่านไดจ้ดัท างานการสอบบญัชทีีเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ ท่าน
ตระหนักถงึการปรบัปรุงแผนการสอบบญัชใีหเ้หมาะสมอยู่เสมอ และดา้นจรรยาบรรณต่อผู้มสี่วนได้เสีย  เช่น  ท่านให้
ความส าคญักบัการเกบ็ความลบัหรอืขอ้มลูของกจิการหรอืลกูคา้ทีท่่านไดเ้ขา้ตรวจสอบ  

3. ผูส้อบบญัชภีาษอีากร  มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบัการมคีวามส าเรจ็ในการสอบบญัชโีดยรวมและเป็นราย 
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  ดา้นการบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย  เช่น  ท่านมผีลงานเป็นทีย่อมรบัของเพือ่นรว่มงานและ
มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้  
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5. สรปุและวิจารณ์ผล 

ผูว้จิยัอภปิรายผลจากการคน้พบในการวจิยัครัง้น้ี ต่อไปน้ี 
1. ความน่าเชือ่ถอืในการสอบบญัช ี ดา้นศกัยภาพในการสอบบญัช ีดา้นจรรยาบรรณตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และดา้น 

ความเป็นอสิระและเที่ยงธรรม มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัความส าเรจ็ในการสอบบญัชโีดยรวม  ด้านการ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ด้านกระบวนการปฏิบตัิการสอบบญัชี  และด้านความพงึพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
เน่ืองจากการปฏิบตังิานสอบบญัชตีอ้งมกีารวางแผน  การจดัท าแนวการสอบบญัช ี หรอืการจดัท างบประมาณ  ซึง่ถอืเป็น
ปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงที่ผู้สอบบญัชภีาษีอากรจะน ามาใชใ้นการปฏบิตัิงานสอบบญัช ี เพราะผู้สอบบญัชีภาษีอากรและ
ผูร้บับรกิารงานสอบบญัชตี่างไดร้บัประโยชน์จากการก าหนดแนวการสอบบญัชขีึน้มาใช ้ มกีารก าหนดเทคนิคการตรวจสอบ  
หรอืเรยีกไดว้่าจะมเีครื่องมอืช่วยควบคุมใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ การมอบหมายหน้าทีแ่ละการ
สัง่การสามารถท าไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็  และมคีวามน่าเชื่อถอื  มทีัง้หลกัฐานและหลกัเกณฑ์ที่ผูส้อบบญัชภีาษีอากร
สามารถชี้แจงในการแสดงความคดิเหน็ได้โดยง่าย  ซึ่งแนวการสอบบญัชทีี่ก าหนดไวถ้อืเป็นสิง่ทา้ทายทีท่ าให้เกดิความ
มุง่มัน่ทีจ่ะไปใหถ้งึเป้าหมาย  การปฏบิตังิานสอบบญัชมีคีวามถูกตอ้งมากขึน้  เน่ืองจากผูป้ฏบิตังิานมกีรอบหรอืแนวทางใน
การปรบัปรุงงานและการพฒันาศักยภาพ  เพื่อคุณภาพของการปฏิบตัิงานสอบบญัชีที่ทนัต่อการตัดสินใจ  และความ
ต้องการของผู้ใช้ขอ้มูล  และจะส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าของผูส้อบบญัชภีาษีอากรได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
รชันีกร รตันววิฒันกุล (2549  :  บทคดัย่อ) พบว่า  ความเชือ่มัน่ต่อการปฏบิตังิานสอบบญัชีของผูบ้รหิาร  ไดแ้ก่  ดา้นการ
ปฏิบตัติามมรรยาทของผู้สอบบญัช ีเช่น  ผูส้อบบญัชมีกีารปฏิบตัติามมรรยาทของผูส้อบบญัชตี่อลูกค้า เช่น ไม่เปิดเผย
ความลบัของกจิการที่ตนเองไดรู้จ้ากการปฏบิตังิานสอบบญัช ี เป็นตน้  ดา้นการควบคุมงานสอบบญัช ี เชน่  ผูส้อบบญัชมีี
การควบคุมคุณภาพการสอบตามมาตรฐานก าหนด  ดา้นการวางแผนการสอบบญัช ีเช่น  ผู้สอบบญัชมีกีารน าหลกัการ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาใชใ้นการตรวจสอบการปฏบิตังิาน   

6.ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในอนาคตและประโยชน์ของการวิจยั 

6.1 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในอนาคต 
ควรมกีารศึกษาความสมัพนัธ์และผลกระทบหรอืปัจจยัด้านอื่น ๆ  ที่มตี่อความส าเรจ็ในการสอบบญัช ี เช่น  ขวญั

ก าลงัใจในการท างาน  ความสามารถในการท างาน  เป็นต้น  เพือ่ศกึษาปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความส าเรจ็ในการสอบบญัชมีาก
ยิง่ขึน้  หรอืใหส้ามารถประสบความส าเรจ็จากผลการท างานต่อไป นอกจากนี้ควรศกึษาตวัแปรความส าเรจ็ในการสอบบญัชี
เป็นตวัแปรอื่น  เชน่  ความส าเรจ็ขององคก์าร  ศกัยภาพในการแขง่ขนั  เป็นตน้ 

6.2 ประโยชน์ของการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุเพือ่ใหเ้กอดความน่าเชือ่ถอืในผลงานการสอบ 

บญัช ีรวมทัง้ใชเ้ป็นขอ้มูลในการน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการน าไปพฒันาแนวคดิแลวธิกีารปฏบิตัิเกีย่วกบัการสอบบญัชขีอง
ผูส้อบบญัชภีาษีอากร เพื่อใหเ้กิดความน่าเชื่อถือในการสอบบญัชี และประสบความส าเรจ็ในการสอบบญัชี และใชเ้ป็น
ขอ้สนเทศส าหรบัการรบัรูแ้ละท าความเขา้ใจในการปรบัตวัในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชภีาษอีากรเพือ่ใหส้อดคล้องกบั
ความตอ้งการของภาคธุรกจิในระบบเศรษฐกจิปัจจุบนัและน าไปสูค่วามส าเรจ็ในอนาคต 
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