170 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.6 No.2 July - December 2017

ผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ที่มีต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
The Relationship between Compliance with Thai Financial Reporting Standard
for Small and Medium-Sized Entities (TFRS FOR SMEs) and Efficiency of
Tax Auditors in Thailand
ปรัญชัย แก้วนพเก้า*, จิรพงษ์ จันทร์งาม
Paranchai Kaewnophakao, Jirapong Channgam
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
*ผู้นิพนธ์หลัก Paranchai.ball@gmail,com

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มี
สิทธิลงรายมือชื่อ จ�ำนวน 312 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 3 ปี เข้ารับการอบรม
เกีย่ วกับความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการสอบบัญชีภาษีอากรอยูท่ ี่ 10 - 15 ชั่วโมง/ปี และมีความรูเ้ พิม่ เติมทางด้าน
กฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีระดับความเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)1) ด้านการน�ำเสนองบการเงิน ทุกมิตอิ ยูใ่ นระดับ
มาก 2) ด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ มิตเิ งินลงทุนในบริษทั ย่อย มิตเิ งินลงทุนในบริษทั ร่วมและการ
ร่วมค้า อยู่ในระดับปานกลางมิติที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มิติต้นทุนการ
กู้ยืม และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย มิติโปรแกรม
สิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า มิตผิ ลประโยชน์ของพนักงาน มิตกิ ารจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ อยูใ่ นระดับปานกลางมิติ
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมิติภาษีเงินได้ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ความเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the relationship between compliance with the Thai
Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities (TFRS for SMEs) and efficiency
of tax auditors in Thailand. The samples were 312 tax auditors in Thailand who had authorities to
sign their names. It was found that most of the samples were female at the ages of 31 – 40 years
with higher degrees than Bachelor’s degree, lower than three years of experiences in auditing
and accounting certification, participations in tax auditing training for 10 – 15 hours/year, and
additional legal knowledge.
The tax auditors had opinions towards the compliance as follows: 1) the level of the opinions
towards financial statement presentation was high in all aspects; 2) the levels of asset and liability
measurements were moderate in terms of investment in subsidiaries, investment in associates
and joint venture, the level were high for property, plant and equipment, investment property,
borrowing costs and intangible assets; and 3) the levels of the opinions were moderate in terms
of revenue and expense recognition, special programs for customers, employees’ benefits, and
share-based payments, and the levels were high in terms of revenue recognition from selling real
estates and income tax. Moreover, the level of the opinions towards the operating conditions of
the tax auditors was high in all aspects.
Keywords: Financial Reporting Standard, Small and Medium-sized Entties, Non-Publicly
Accountable Entties, efficiency of tax auditors
บทน�ำ

ปัจจุบันคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน
การบัญชี ได้กำ� หนดมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai
Financial Reporting Standard for Small and
Medium-sized Entities: TFRS for SMEs) เพื่อให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุง 2558
(IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment)
ดังนั้น สภาวิชาชีพฯ จึงได้ตั้งคณะท�ำงาน ฯ เพื่อ
ท�ำการศึกษาการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai
Financial Reporting Standards for Small and
Medium – Sized Entities : TFRS for SMEs) เพื่อ
ความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้กับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะในประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นสากลอีก
ทั้งยังลดความยุ่งยากซับซ้อนที่มีอยู่ในข้อก�ำหนด
ของ NPAEs โดยมีหลักการรับรู้รายการและวัด
มูลค่าทีง่ า่ ยขึน้ และมีการเปิดเผยในระดับทีน่ อ้ ยกว่า
ประกอบด้วย บทต่าง ๆ จ�ำนวน 35 บท เมื่อเปรียบ
เทียบกับมาตรฐาน NPAEs ปัจจุบนั มี 22 บท TFRS
for SMEs ใช้กับกลุ่มกิจการ NPAEs 2 กลุ่ม ได้แก่
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กลุม่ กิจการ NPAEs ทีม่ คี วามซับซ้อนและกลุม่ กิจการ
NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความหมายดังนี้
1. กลุ่มกิจการ NPAEs ที่มีความซับซ้อน
หมายถึง กิจการ NPAEs ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
กิจการโดยเข้าเงือ่ นไข และต้องถือปฏิบตั ิ TFRS for
SMEs ทุกบท ดังต่อไปนี้
		 1.1 NPAEs ทีเ่ ป็นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรื อ กิ จ การร่ ว มค้ า ของกิ จ การที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
สาธารณะ (PAEs)
		 1.2 NPAEs ที่ มี เ งิ น ลงทุ น ในกิ จ การ
PAEs ในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการ
ร่วมค้าของกิจการ PAEs
1.3 NPAEs ที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือกิจการร่วมค้าเป็นกิจการ NPAEs หรือ NPAEs
ที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของ
กิจการ NPAEs
2. กลุม่ กิจการ NPAEs ทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อน
หมายถึง NPAEs ที่ไม่ใช่ NPAEs ที่มีความซับซ้อน
โดยปฏิบัติตาม TFRS for SMEs บางบท เนื่องจาก
ข้อก�ำหนดเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ
กิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน
จากการเปลี่ ย นแปลงในเนื้ อ หาของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาก NPAEs สู่
SMEs ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล น่าจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ไม่

ว่าจะเป็น ผู้ท�ำบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชี ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และโดยเฉพาะผู้สอบบัญชีภาษี
อากร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for
SMEs) ในด้ า นการน� ำ เสนองบการเงิ น กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for
SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ใน
ด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรใน
ประเทศไทย

การเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม (TFRS for SMEs) ใน ด้ าน ก ารรั บ รู้
รายได้ แ ละค่าใช้ จ่า ยกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการ

ปฏิ บั ติ ง านของผู้ สอบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรใน
ประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม(TFRS for SMEs)
1.การนาเสนองบการเงิน
- การจัดทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
- การจัดทางบกระแสเงินสด
- การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
- การเปิ ดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2. การวัดมูลค่ าสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ต้นทุนการกูย้ มื
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
3. การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
- การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
- โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
- ผลประโยชน์ของพนักงาน
- การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
- ภาษีเงินได้

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
1. ด้านการบรรลุเป้ าหมาย
ความสาเร็ จ
2. ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านมาตรฐานและความ
น่าเชื่อถือ
4. ด้านความพึงพอใจจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
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สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำ
เสนองบการเงิ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านได้แก่ 1) ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส�ำเร็จ 2)ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
3)ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือและ 4)ด้าน
ความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
สมมติฐานที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัด
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้าน
การบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ 2) ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
และ 4) ด้านความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
สมมติฐานที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้
รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ 1) ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส�ำเร็จ 2) ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือและ 4) ด้าน
ความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ า นประชากร ประชากร
ที่ท�ำการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มีสิทธิลงลายมือชื่อ ณ วันที่
1 มีนาคม 2560 จ�ำนวน 3,302 คน (กรมสรรพากร:
เว็บไซด์, 2560) ก�ำหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษา
โดยสูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ค่าความคาดเคลื่อน 5%

ขอบเขตด้ า นตั ว แปรที่ ศึ ก ษาตั ว แปร
อิสระได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางเงินส�ำหรับ
กิ จ การขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (TFRS for
SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงิน ประกอบด้วย
1) การจัดท�ำงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2) การจัดท�ำงบ
กระแสเงินสด 3) การจัดท�ำงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และ 4) การเปิดเผยข้อมูลของ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ด้านการวัดมูลค่า
สินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย 1) เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย 2) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 3) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 4) อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 5) ต้นทุนการกู้ยืม 6) สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ด้านการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย ประกอบด้วย
1) การรับรู้รายได้ของการขายอสังหาริมทรัพย์
2) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 3) ผลประโยชน์
ของพนักงาน 4) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
5) ภาษีเงินได้ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ประกอบด้วย
1) ด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ 2) ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงาน 3) ด้านมาตรฐานและ
ความน่าเชือ่ ถือ 4) ด้านความพึงพอใจจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์สมมติฐาน
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ทดสอบสถิติ Multiple
Regression ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบความเป็น
อิสระของตัวแปรต้นโดยใช้ค่าสถิติ Tolerance ซึ่ง
ต้องมีค่ามากกว่า 0.1 และ VIF ต้องมีค่าน้อยกว่า
10 จึงมีความเหมาะสมที่จะทดสอบสถิติ Multiple
Regression ได้
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มี
สิทธิลงลายมือชื่อ จ�ำนวน 312 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 35.26 ระดับการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.10 มีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 3 ปี
คิดเป็นร้อยละ 52.88 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
ความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร
อยู่ที่ 10-15 ชั่วโมง/ปี คิดเป็นร้อยละ 52.56 และ
มีความรู้เพิ่มเติมทางด้านกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ
62.50
กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามมีความเห็น
ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS
for SMEs) ดังนี้ 1) ด้านการน�ำเสนองบการเงิน
ประกอบด้วย มิตกิ ารจัดท�ำงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อยู่ในระดับมาก มิติการจัดท�ำงบกระแสเงินสด
อยู่ในระดับมาก มิติการจัดท�ำงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ในระดับมาก และมิติ
การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน อยู่ในระดับมาก 2) การวัดมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สิน ประกอบด้วย มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย
อยู่ในระดับปานกลาง มิติเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า อยู่ในระดับปานกลาง มิติที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์ อยูใ่ นระดับมาก มิตอิ สังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน อยู่ในระดับมาก มิติต้นทุนการกู้ยืม
อยู่ในระดับมาก และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ใน
ระดับมาก 3) การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย ประกอบ
ด้วย มิตกิ ารรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
อยู่ในระดับมาก มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
อยูใ่ นระดับปานกลาง มิตผิ ลประโยชน์ของพนักงาน
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง มิ ติ ก ารจ่ า ยโดยใช้ หุ ้ น เป็ น
เกณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง และมิติภาษีเงินได้
อยู่ในระดับมาก
กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามมีความเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร ดังนี้ 1) ด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
อยูใ่ นระดับมาก 3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชือ่ ถือ
อยู่ในระดับมาก 4) ด้านความพึงพอใจจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการ
เงินกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงินกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
Variable
การนำ�เสนองบการเงิน
การจัดทำ�งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจัดทำ�งบกระแสเงินสด
การจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จากตางรางที่ 1 พบว่า การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(TFRS for SMEs) ในด้าน
การน�ำเสนองบการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านในด้ า นการบรรลุ
เป้าหมายความส�ำเร็จ โดยมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยมิติ
การจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่ากับ 0.331 มิตกิ ารเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.135 มิติการจัดท�ำ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ 0.063 และ มิตกิ าร
จัดท�ำงบกระแสเงินสด เท่ากับ -0.160 ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.063
-0.160
0.331

0.875
-2.277
4.582

0.382
0.023*
0.000**

0.135

1.665

0.097

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงิน
ในมิ ติ ก ารจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน
การบรรลุ เ ป้ า หมายความส� ำ เร็ จ ส่ ว นมิ ติ จั ด ท� ำ
งบกระแสเงิ น สดมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงินกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
Variable
การนำ�เสนองบการเงิน
การจัดทำ�งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจัดทำ�งบกระแสเงินสด
การจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.004
0.061
0.305

0.057
0.907
4.441

0.955
0.365
0.000**

0.179

2.332

0.020*
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จากตางรางที่ 2 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำ
เสนองบการเงิ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมิติการจัด
ท� ำ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
เท่ากับ 0.305 มิตกิ ารเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.179 มิติการจัดท�ำ
งบกระแสเงินสด เท่ากับ 0.061 และ มิติการจัดท�ำ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ 0.004 ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการ
เงิน ในมิติการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและมิติการเปิดเผยข้อมูลของบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงินกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
Variable
การนำ�เสนองบการเงิน
การจัดทำ�งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจัดทำ�งบกระแสเงินสด
การจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จากตารางที่ 3 พบว่า การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนอ
งบการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านในด้ า นมาตรฐานและความน่ า
เชือ่ ถือ โดยมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอย มิตกิ ารเปิดเผย
ข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ
0.387 มิตกิ ารจัดท�ำงบกระแสเงินสด เท่ากับ 0.148
มิ ติ ก ารจั ด ท� ำ งบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เท่ า กั บ
-0.002 และ มิตกิ ารจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ -0.091 ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

-0.002
0.148
-0.091

-0.027
2.166
-1.290

0.979
0.031*
0.198

0.387

4.905

0.000**

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงิน
ในมิติการจัดท�ำงบกระแสเงินสดและมิติการเปิด
เผยข้ อ มู ล ของบุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ
ความน่าเชื่อถือ
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงินกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
Variable
การนำ�เสนองบการเงิน
การจัดทำ�งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจัดทำ�งบกระแสเงินสด
การจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จากตารางที่ 4 พบว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
ในด้านการน�ำเสนองบการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้านความพึงพอใจ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย มิติ
การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เท่ากับ 0.517 มิตกิ ารจัดท�ำงบกระแสเงินสด เท่ากับ
0.276 มิตกิ ารจัดท�ำงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ
-0.041 และ มิ ติ ก ารจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ -0.215 ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำเสนองบการเงิน
ในมิตกิ ารจัดท�ำงบกระแสเงินสด และมิตกิ ารเปิดเผย
ข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนมิติการจัดท�ำงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีความสัมพันธ์ทางลบ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

-0.041
0.276
-0.215

-0.630
4.392
-3.326

0.529
0.000**
0.001**

0.517

7.137

0.000**

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตารางที่ 1-4 สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ปฐมชัย กรเลิศ (2555) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
ความรูค้ วามเข้าใจของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรเกีย่ วกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ที่ ไ ม่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สาธารณะ ดั ง นั้ น ในที่ นี้ ผู ้ วิ จั ย
สรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตระหนักกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for
SMEs) จะส่งผลท�ำให้การปฏิบัติงานของผู้สอบ
บั ญ ชี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตามก� ำ หนดเวลา
มีความน่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การ
ได้รบั การยกย่องและค�ำชมจากผูว้ า่ จ้างให้สอบบัญชี
ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�ำ
เสนองบการเงินทีเ่ พิม่ มากขึน้ แล้วจะส่งผลท�ำให้เกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ในทุกด้านที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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วัตถุประสงค์ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for

SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
Variable
การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนการกู้ยืม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จากตารางที่ 5 พบว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน
การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้านการ
บรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ
0.891 มิตเิ งินลงทุนในบริษทั ย่อย เท่ากับ 0.185 มิติ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ
-0.012 มิติต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ -0.029 มิติที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ -0.139 และ มิตสิ นิ ทรัพย์
ไม่มีตัวตน เท่ากับ -0.209 ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

0.185
-0.012
-0.139
0.891
-0.029
-0.209

2.599
-0.112
-1.916
7.475
-0.453
-2.025

Sig

0.010*
0.911
0.056
0.000**
0.651
0.044*

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้ สิ น ในมิ ติ เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย และ
มิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
ส่วนมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
Variable
การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนการกู้ยืม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จากตารางที่ 6 พบว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน
การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ถดถอยมิติที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 0.590
มิ ติ เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย เท่ า กั บ 0.538
มิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ 0.368
มิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ -0.179 มิติต้นทุน
การกู ้ ยื ม เท่ า กั บ -0.208 และ มิ ติ เ งิ น ลงทุ น
ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า เท่ า กั บ -0.439
ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.538
-0.439
0.590
0.368
-0.208
-0.179

7.225
-4.018
7.773
2.949
-3.074
-1.659

0.000**
0.000**
0.000**
0.003**
0.002**
0.098

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย มิติที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และมิตอิ สังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน
กระบวนการปฏิบัติงาน ส่วนมิติเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าและมิติต้นทุนการกู้ยืมมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
Variable
การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนการกู้ยืม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จากตารางที่ 7 พบว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน
การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน
มาตรฐานและความน่าเชือ่ ถือ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
ถดถอยมิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ
0.757 มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 0.253
มิ ติ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ เท่ า กั บ 0.010
มิตสิ นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน เท่ากับ -0.062 มิตเิ งินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ -0.065 และ
มิติต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ -0.111 ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.253
-0.065
0.010
0.757
-0.111
-0.062

3.675
-0.644
0.143
6.543
-1.767
-0.616

0.000**
0.520
0.887
0.000**
0.078
0.538

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้ สิ น ในมิ ติ เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
มิ ติ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชือ่ ถือ
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
Variable

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.224
-0.497
0.468
0.365
0.133
0.185

3.724
-5.640
7.646
3.618
2.426
2.124

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.016*
0.034*

การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนการกู้ยืม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จากตารางที่ 8 พบว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในด้ า นความพึ ง พอใจจากผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี
ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยมิตทิ ดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เท่ากับ 0.468 มิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เท่ากับ 0.365 มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ
0.224 มิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 0.185 มิติ
ต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ 0.133 และมิติเงินลงทุน
ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า เท่ า กั บ -0.497
ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย มิติที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ มิตอิ สังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

มิ ติ ต ้ น ทุ น เงิ น กู ้ ยื ม และมิ ติ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความ
พึ ง พอใจจากผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ว นมิ ติ เ งิ น ลงทุ น
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตารางที่ 5-8 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ศลิษา หวังดี (2555) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความ
เข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ท�ำบัญชี
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�ำพูน ดังนัน้
ในที่นี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ตระหนักกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) จะส่งผลท�ำให้การปฏิบตั งิ านของ
ผูส้ อบบัญชีมปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามก�ำหนดเวลา
มีความน่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การ
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ได้รบั การยกย่องและค�ำชมจากผูว้ า่ จ้างให้สอบบัญชี
ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัด
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นแล้ว จะส่งผล
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรในทุกด้านที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

วัตถุประสงค์ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for
SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
Variable
การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ภาษีเงินได้
จากตารางที่ 9 พบว่ า การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน
การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส�ำเร็จ โดยมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอย
มิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เท่ากับ 0.609 มิตผิ ลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ
0.242 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เท่ากับ
0.014 มิตภิ าษีเงินได้ เท่ากับ -0.033 และ มิตโิ ปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เท่ากับ -0.147 ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.609
-0.147
0.242
0.014
-0.033

12.729
-3.442
4.383
0.272
-0.765

0.000**
0.000**
0.001**
0.786
0.445

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
และมิติผลประโยชน์ของพนักงาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
ส่วนมิติเงินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส�ำเร็จ
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
Variable
การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ภาษีเงินได้
จากตารางที่ 10 พบว่า การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน
การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้านกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน โดยมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยมิตกิ ารรับรู้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 0.463
มิติภาษีเงินได้ เท่ากับ 0.381 มิติผลประโยชน์ของ
พนักงาน เท่ากับ 0.046 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ เท่ากับ -0.016 และ มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า เท่ากับ -0.147 ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.463
-0.147
0.046
-0.016

9.108
-3.228
0.782
-0.309

0.000**
0.001**
0.435
0.758

0.381

8.405

0.000**

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
และมิติภาษีเงินได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ส่วนมิติโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
Variable
การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (RSES)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (CLPS)
ผลประโยชน์ของพนักงาน (EPSS)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (SBPS)
ภาษีเงินได้ (ICTS)
จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน
การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านมาตรฐาน
และความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เท่ากับ 0.633 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เท่ากับ 0.292 มิตผิ ลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ
-0.018 มิติภาษีเงินได้ เท่ากับ -0.049 และมิติ
โปรแกรมสิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ ลู ก ค้ า เท่ า กั บ -0.124
ตามล�ำดับ

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.633
-0.124
-0.018
0.292
-0.049

12.998
-2.857
-0.323
5.755
-1.122

0.000**
0.005**
0.747
0.000**
0.263

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) ในด้านการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
และมิ ติ ก ารจ่ า ยโดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์ มี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ
ความน่าเชือ่ ถือ ส่วนมิตโิ ปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ
ความน่าเชื่อถือ
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
Variable
การวัดมูลค่ าสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (RSES)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (CLPS)
ผลประโยชน์ของพนักงาน (EPSS)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (SBPS)
ภาษีเงินได้ (ICTS)
จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
ในด้านการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน
ความพึงพอใจจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
ถดถอยมิตกิ ารรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เท่ากับ 0.586 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เท่ากับ 0.482 มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เท่ากับ -0.065 มิตผิ ลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ
-0.128 และ มิตภิ าษีเงินได้ เท่ากับ -0.136 ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการ
รายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรูร้ ายได้
และค่าใช้จ่าย ในมิติการรับรู้รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ และมิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน
ความพึงพอใจจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ส่วนมิตผิ ลประโยชน์
ของพนักงาน และมิติภาษีเงินได้ มีความสัมพันธ์

Standardized
Coefficients

t- value

Sig

0.586
-0.065
-0.128
0.482
-0.136

12.145
-1.513
-2.298
9.583
-3.160

0.000**
0.131
0.022*
0.000**
0.002**

ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
โดยตารางที่ 9-12 สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ อัมรินทร์ จ่าทัน (2557) ได้ศึกษาเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ทางการบัญชีกับ
ความส�ำเร็จในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชี
ของผู้ท�ำบัญชีในจังหวัดระยองดังนั้นในที่นี้ผู้วิจัย
สรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตระหนักกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for
SMEs) จะส่งผลท�ำให้การปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามก�ำหนดเวลา มีความ
น่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นไป
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การได้รับ
การยกย่องและค�ำชมจากผู้ว่าจ้างให้สอบบัญชี
ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผล
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในทุกด้านทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
		 1.1 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ผู้ท�ำบัญชี หรือผู้ที่ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ปฏิบัติงานควรให้
ความส�ำคัญและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
เนือ้ หาของมาตรฐาน เพือ่ สร้างความถูกต้อง ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และเพื่ อ ความเป็ น สากลของรายงาน
ทางการเงิน
		 1.2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หรือปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ควรส่ ง เสริ ม และค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงค�ำนึงถึงความพร้อมของธุรกิจที่
จะต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรท�ำการวิจัยแนวเดียวกันนี้กับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) บท
อื่น ๆ ที่เหลือ เพื่อจะได้น�ำผลการวิจัยมาปรับปรุง
ซึง่ สามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบ
รายงานทางการเงินได้อย่างถูกด้อง น่าเชื่อถือ มี
ความเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน
		 2.2 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ผู้
ท� ำ บั ญ ชี ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในการปฏิบตั งิ าน
ทางด้านบัญชีหรือการตรวจสอบและรับรองบัญชี
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