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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษา ความสมัพันธ์ระหว่างการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) กับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มี

สิทธิลงรายมือชื่อ จ�านวน 312 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาใน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 3 ปี เข้ารับการอบรม

เกีย่วกบัความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการสอบบัญชภีาษีอากรอยูท่ี ่10 - 15 ชั่วโมง/ป ีและมีความรูเ้พิม่เติมทางดา้น

กฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีระดับความเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)1) ด้านการน�าเสนองบการเงนิ ทุกมติอิยู่ในระดบั

มาก 2) ด้านการวดัมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิ มติเิงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มติเิงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการ

ร่วมค้า อยู่ในระดับปานกลางมิติที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มิติอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มิติต้นทุนการ

กู้ยืม และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย มิติโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า มติผิลประโยชน์ของพนักงาน มติกิารจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ อยู่ในระดบัปานกลางมติิ

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมิติภาษีเงินได้ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ความเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ: 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�า

 ปัจจุบันคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบญัช ีได้ก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai 

Financial Reporting Standard for Small and 

Medium-sized Entities: TFRS for SMEs) เพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุง 2558 

(IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment) 

ดังนั้น สภาวิชาชีพฯ จึงได้ตั้งคณะท�างาน ฯ เพ่ือ

ท�าการศกึษาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai 

Financial Reporting Standards for Small and 

Medium – Sized Entities : TFRS for SMEs) เพื่อ

ความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้กับสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะในประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นสากลอีก

ทั้งยังลดความยุ่งยากซับซ้อนที่มีอยู่ในข้อก�าหนด

ของ NPAEs โดยมีหลักการรับรู้รายการและวัด

มลูค่าทีง่่ายข้ึนและมีการเปิดเผยในระดับท่ีน้อยกว่า 

ประกอบด้วย บทต่าง ๆ จ�านวน 35 บท เมื่อเปรียบ

เทยีบกับมาตรฐาน NPAEs ปัจจบุนัม ี22 บท TFRS 

for SMEs ใช้กับกลุ่มกิจการ NPAEs 2 กลุ่ม ได้แก่ 
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กลุม่กิจการ NPAEs ทีม่คีวามซบัซ้อนและกลุม่กิจการ 

NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความหมายดังนี้

 1. กลุ่มกิจการ NPAEs ที่มีความซับซ้อน

หมายถึง กิจการ NPAEs ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม

กิจการโดยเข้าเงือ่นไข และต้องถือปฏิบติั TFRS for 

SMEs ทุกบท ดังต่อไปนี้

  1.1 NPAEs ทีเ่ป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรือกิจการร ่วมค้าของกิจการที่มีส ่วนได้เสีย

สาธารณะ (PAEs) 

  1.2 NPAEs ท่ีมีเงินลงทุนในกิจการ 

PAEs ในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการ

ร่วมค้าของกิจการ PAEs

1.3 NPAEs ที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรอืกิจการร่วมค้าเป็นกิจการ NPAEs หรอื NPAEs 

ที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของ

กิจการ NPAEs

 2. กลุม่กิจการ NPAEs ทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อน 

หมายถึง NPAEs ที่ไม่ใช่ NPAEs ที่มีความซับซ้อน

โดยปฏิบัติตาม TFRS for SMEs บางบท เนื่องจาก

ข้อก�าหนดเหล่านั้นไม่เก่ียวข้องกับธุรกรรมของ

กิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน

 จากการเปลี่ยนแปลงในเ น้ือหาของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาก NPAEs สู่ 

SMEs ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล น่าจะส่งผล

ต่อประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูท่ี้เกีย่วข้อง ไม่

ว่าจะเป็น ผู้ท�าบัญชี ผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชี ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และโดยเฉพาะผู้สอบบัญชีภาษี

อากร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs)  ในด ้านการน�า เสนองบการเงิน กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในประเทศไทย

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการวัดมลูค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิกบั

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ใน

ด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรใน

ประเทศไทย
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การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่ อม  (TFRS for SMEs) ใน ด้ านก าร รับ รู้
รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญ ชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตัวแปรอสิระ                                                              ตัวแปรตาม 

 
 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(TFRS for SMEs) 

1.การน าเสนองบการเงิน 
- การจดัท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- การจดัท างบกระแสเงินสด 
- การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- การเปิดเผยขอ้มูลของบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. การวดัมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้น 
- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
- เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
- ตน้ทุนการกูย้มื 
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
3. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
- การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
- โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
- ผลประโยชน์ของพนกังาน 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
    - ภาษีเงินได ้
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

1. ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
2. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 
3. ดา้นมาตรฐานและความ 
น่าเช่ือถือ 
4. ดา้นความพึงพอใจจากผูท่ี้ 
เก่ียวขอ้ง 
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สมมติฐานของการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�า

เสนองบการเงินที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานได้แก่ 1) ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ 2)ด้านกระบวนการปฏบิตังิาน 

3)ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือและ 4)ด้าน

ความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 สมมติฐานที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัด

มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้าน

การบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 2) ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

และ 4) ด้านความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 สมมติฐานที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ 2) ด้านกระบวนการปฏิบติังาน 

3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือและ 4) ด้าน

ความถึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากร

ที่ท�าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มีสิทธิลงลายมือชื่อ ณ วันที ่

1 มีนาคม 2560 จ�านวน 3,302 คน (กรมสรรพากร: 

เว็บไซด์, 2560) ก�าหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษา

โดยสูตรของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

ค่าความคาดเคลื่อน 5%

 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษาตัวแปร

อิสระได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางเงินส�าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิ ประกอบด้วย 

1) การจดัท�างบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 2) การจดัท�างบ

กระแสเงินสด 3) การจัดท�างบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกิจการ และ 4) การเปิดเผยข้อมลูของ

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ด้านการวัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย 1) เงินลงทุน 

ในบริษัทย่อย 2) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้า 3) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4) อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน 5) ต้นทุนการกู้ยืม 6) สินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน ด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1) การรับรู ้รายได้ของการขายอสังหาริมทรัพย์  

2) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 3) ผลประโยชน์

ของพนักงาน 4) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

5) ภาษีเงินได้ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการ

ปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร ประกอบด้วย 

1) ด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ 2) ด้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน 3) ด้านมาตรฐานและ 

ความน่าเชือ่ถือ 4) ด้านความพึงพอใจจากผู้ทีเ่ก่ียวข้อง

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่า 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์สมมติฐาน 

ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ทดสอบสถิติ Multiple 

Regression ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเป็น

อิสระของตัวแปรต้นโดยใช้ค่าสถิติ Tolerance ซ่ึง

ต้องมีค่ามากกว่า 0.1 และ VIF ต้องมีค่าน้อยกว่า 

10 จึงมีความเหมาะสมที่จะทดสอบสถิติ Multiple 

Regression ได้
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ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่มี

สิทธิลงลายมือชื่อ จ�านวน 312 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี 

คดิเป็นร้อยละ 35.26 ระดับการศึกษาในระดับสงูกว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.10 มีประสบการณ์

ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 3 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 52.88 เข้ารับการอบรมเก่ียวกับ

ความรู ้ ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบบัญชีภาษีอากร 

อยู่ที่ 10-15 ชั่วโมง/ปี คิดเป็นร้อยละ 52.56 และ 

มีความรู้เพ่ิมเติมทางด้านกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 

62.50

 กลุม่ตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถามมคีวามเหน็

ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS 

for SMEs) ดังน้ี 1) ด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ประกอบด้วย มติกิารจดัท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

อยู่ในระดับมาก มิติการจัดท�างบกระแสเงินสด  

อยู่ในระดับมาก มิติการจัดท�างบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ในระดับมาก และมิติ

การเปิดเผยข้อมูลของบคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้อง

กัน อยู่ในระดับมาก 2) การวัดมูลค่าสินทรัพย์และ

หนี้สิน ประกอบด้วย มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

อยู่ในระดับปานกลาง มิติเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า อยู่ในระดับปานกลาง มิติที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ อยู่ในระดบัมาก มติอิสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน อยู่ในระดับมาก มิติต้นทุนการกู้ยืม 

อยู่ในระดับมาก และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ใน

ระดับมาก 3) การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย ประกอบ

ด้วย มติิการรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 

อยู่ในระดับมาก มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

อยู่ในระดบัปานกลาง มติผิลประโยชน์ของพนักงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง มิติการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็น 

เกณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง และมิติภาษีเงินได้  

อยู่ในระดับมาก

 กลุม่ตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถามมคีวามเหน็

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

ภาษอีากร ดังนี ้1) ด้านการบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 

อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  

อยู่ในระดบัมาก 3) ด้านมาตรฐานและความน่าเชือ่ถือ 

อยู่ในระดับมาก 4) ด้านความพึงพอใจจากผู้ที่

เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการ

เงนิกับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชี

ภาษีอากรในประเทศไทย
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ

Variable Standardized 
Coefficients

t- value Sig

การนำาเสนองบการเงิน
การจัดทำางบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 0.063 0.875 0.382
การจัดทำางบกระแสเงินสด -0.160 -2.277 0.023*
การจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

0.331 4.582 0.000**

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.135 1.665 0.097

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

Variable
Standardized 
Coefficients

t- value Sig

การน�าเสนองบการเงิน
การจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 0.004 0.057 0.955
การจัดท�างบกระแสเงินสด 0.061 0.907 0.365
การจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

0.305 4.441 0.000**

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.179 2.332 0.020*

 จากตางรางที่ 1 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม(TFRS for SMEs) ในด้าน

การน�าเสนองบการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรล ุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ โดยมค่ีาสัมประสิทธ์ิถดถอยมติิ

การจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

เท่ากับ 0.331 มติกิารเปิดเผยข้อมลูของบคุคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.135 มิติการจัดท�า

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ เท่ากับ 0.063 และ มติิการ

จัดท�างบกระแสเงินสด เท่ากับ -0.160 ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ในมิติการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน

การบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ ส่วนมิติจัดท�า 

งบกระแสเงินสดมีความสัมพันธ ์ทางลบกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ
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จากตางรางที่ 2 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�า

เสนองบการเงินมีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมิติการจัด

ท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เท่ากับ 0.305 มติกิารเปิดเผยข้อมลูของบคุคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.179 มิติการจัดท�า

งบกระแสเงินสด เท่ากับ 0.061 และ มิติการจัดท�า

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ 0.004 ตามล�าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการ

เงิน ในมิติการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและมิติการเปิดเผยข้อมูลของบุคคล

และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

Variable Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การนำาเสนองบการเงิน

การจัดทำางบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -0.002 -0.027 0.979

การจัดทำางบกระแสเงินสด 0.148 2.166 0.031*

การจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

-0.091 -1.290 0.198

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.387 4.905 0.000**

 จากตารางที ่3 พบว่า การปฏิบตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนอ

งบการเงนิมคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับประสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานในด้านมาตรฐานและความน่า 

เชือ่ถือ โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิถดถอย มติิการเปิดเผย

ข้อมูลของบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เท่ากับ 

0.387 มิติการจัดท�างบกระแสเงนิสด เท่ากับ 0.148 

มิติการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ 

-0.002 และ มติกิารจดัท�างบการเงนิรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ -0.091 ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ในมิติการจัดท�างบกระแสเงินสดและมิติการเปิด

เผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน  

มคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏบัิติงาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ

ความน่าเชื่อถือ
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงนิกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

Variable
Standardized 
Coefficients

t- value Sig

การนำาเสนองบการเงิน

การจัดทำางบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -0.041 -0.630 0.529

การจัดทำางบกระแสเงินสด 0.276 4.392 0.000**

การจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

-0.215 -3.326 0.001**

การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.517 7.137 0.000**

 จากตารางที่ 4 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  

ในด้านการน�าเสนองบการเงนิมคีวามสมัพันธ์ทางบวก

กับประสทิธิภาพการปฏบิตังิานในด้านความพึงพอใจ

จากผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย มิติ

การเปิดเผยข้อมลูของบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

เท่ากับ 0.517 มติกิารจดัท�างบกระแสเงินสด เท่ากับ 

0.276 มติกิารจดัท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ เท่ากับ 

-0.041 และ มิติการจัดท�างบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากับ -0.215 ตามล�าดบั

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการน�าเสนองบการเงิน 

ในมติกิารจดัท�างบกระแสเงินสด และมติกิารเปิดเผย

ข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจ

จากผู้ที่เก่ียวข้อง ส่วนมิติการจัดท�างบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการมคีวามสมัพันธ์ทางลบ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 โดยตารางที ่1-4 สอดคล้องกับผลการวจิยั

ของ ปฐมชัย กรเลิศ (2555) ได้ท�าการศึกษาเร่ือง

ความรูค้วามเข้าใจของผูส้อบบญัชภีาษอีากรเก่ียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ 

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนั้นในที่นี้ผู ้วิจัย 

สรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตระหนักกับ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) จะส่งผลท�าให้การปฏิบัติงานของผู้สอบ

บัญชีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามก�าหนดเวลา  

มีความน่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การ

ได้รบัการยกย่องและค�าชมจากผูว่้าจ้างให้สอบบญัชี 

ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการน�า

เสนองบการเงินทีเ่พ่ิมมากขึน้แล้วจะส่งผลท�าให้เกิด

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร

ในทุกด้านที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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วัตถุประสงค์ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน 

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในประเทศไทย

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ

Variable
Standardized 

Coefficients
t- value

Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.185 2.599 0.010*

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.012 -0.112 0.911

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -0.139 -1.916 0.056

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.891 7.475 0.000**

ต้นทุนการกู้ยืม -0.029 -0.453 0.651

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.209 -2.025 0.044*

 จากตารางที่ 5 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏิบติังานในด้านการ

บรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยมิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 

0.891 มติเิงนิลงทนุในบรษิทัย่อย เท่ากับ 0.185 มติิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ 

-0.012 มิติต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ -0.029 มิติที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์ เท่ากับ -0.139 และ มติสินิทรพัย์

ไม่มีตัวตน เท่ากับ -0.209 ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ 

มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของผูส้อบ

บญัชภีาษอีากรในด้านการบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 

ส่วนมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

Variable
Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.538 7.225 0.000**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.439 -4.018 0.000**

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.590 7.773 0.000**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.368 2.949 0.003**

ต้นทุนการกู้ยืม -0.208 -3.074 0.002**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.179 -1.659 0.098

 จากตารางที่ 6 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยมิติที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 0.590 

มิติ เงินลงทุนในบริษัทย ่อย เท ่า กับ 0.538  

มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 0.368  

มิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ -0.179 มิติต้นทุน

การกู ้ยืม เท่ากับ -0.208 และ มิติเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ -0.439  

ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย มิติท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ และมติอิสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการ

ลงทุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน

กระบวนการปฏิบัติงาน ส่วนมิติเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมและการร่วมค้าและมิติต้นทุนการกู้ยืมมีความ

สมัพันธ์ทางลบกบัประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของ

ผูส้อบบญัชภีาษอีากรในด้านกระบวนการปฏบิตังิาน
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

Variable Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.253 3.675 0.000**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.065 -0.644 0.520

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.010 0.143 0.887

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.757 6.543 0.000**

ต้นทุนการกู้ยืม -0.111 -1.767 0.078

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.062 -0.616 0.538

 จากตารางที่ 7 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน

มาตรฐานและความน่าเชือ่ถือ โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิ

ถดถอยมิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 

0.757 มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 0.253  

มิติ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เท ่ากับ 0.010  

มติสินิทรพัย์ไม่มตีวัตน เท่ากับ -0.062 มติิเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ -0.065 และ

มิติต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ -0.111 ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 

มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บญัชภีาษอีากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชือ่ถือ
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิกับประสทิธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

Variable Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.224 3.724 0.000**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -0.497 -5.640 0.000**

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.468 7.646 0.000**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.365 3.618 0.000**

ต้นทุนการกู้ยืม 0.133 2.426 0.016*

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.185 2.124 0.034*

 จากตารางที่ 8 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  

ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ในด้านความพึงพอใจจากผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี 

ค่าสมัประสทิธ์ิถดถอยมติท่ีิดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

เท่ากับ 0.468 มิติอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เท่ากับ 0.365 มิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 

0.224 มิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 0.185 มิติ

ต้นทุนการกู้ยืม เท่ากับ 0.133 และมิติเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ -0.497  

ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการวัดมูลค่าสินทรัพย์

และหนี้สิน ในมิติเงินลงทุนในบริษัทย่อย มิติท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ มติิอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน 

มิติต้นทุนเงินกู ้ยืม และมิติสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความ

พึงพอใจจากผู ้ ท่ี เ ก่ียวข้อง ส ่วนมิติเงินลงทุน 

ในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า มคีวามสมัพันธ์ทางลบ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

โดยตารางที่ 5-8 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ศลิษา หวังดี (2555) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความ

เข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบั

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ท�าบัญชี 

ในนคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอืจงัหวัดล�าพูน ดงันัน้

ในที่นี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

ตระหนักกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) จะส่งผลท�าให้การปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบญัชมีปีระสิทธิภาพ เป็นไปตามก�าหนดเวลา 

มีความน่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การ



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
183

ได้รบัการยกย่องและค�าชมจากผูว่้าจ้างให้สอบบญัชี 

ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการวัด

มูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินเพ่ิมขึ้นแล้ว จะส่งผล

ท�าให้เกิดประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี

ภาษีอากรในทุกด้านที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

วัตถุประสงค์ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี

อากรในประเทศไทย

ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ

Variable Standardized 

Coefficients

t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 0.609 12.729 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า -0.147 -3.442 0.000**

ผลประโยชน์ของพนักงาน 0.242 4.383 0.001**

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.014 0.272 0.786

ภาษีเงินได้ -0.033 -0.765 0.445

 จากตารางที่ 9 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมคีวามสมัพันธ์ทางบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรลุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิถดถอย

มิติการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เท่ากับ 0.609 มติผิลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ 

0.242 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เท่ากับ 

0.014 มติภิาษเีงินได้ เท่ากับ -0.033 และ มติโิปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เท่ากับ -0.147 ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 

ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

และมิติผลประโยชน์ของพนักงาน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของผูส้อบ

บญัชภีาษอีากรในด้านการบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็ 

ส่วนมิติเงินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มีความ

สมัพันธ์ทางลบกับประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของ

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านการบรรลุเป้าหมาย 

ความส�าเร็จ
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพห ุของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

Variable
Standardized 

Coefficients
t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 0.463 9.108 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า -0.147 -3.228 0.001**

ผลประโยชน์ของพนักงาน 0.046 0.782 0.435

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -0.016 -0.309 0.758

ภาษีเงินได้ 
0.381 8.405 0.000**

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 

ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

และมิติภาษีเงินได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร

ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ส่วนมิติโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชภีาษอีากร

ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

 จากตารางที่ 10 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับประสทิธิภาพการปฏิบติังานในด้านกระบวนการ

ปฏิบตังิาน โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิถดถอยมติกิารรบัรู้

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�าดับ 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพห ุของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

Variable Standardized 

Coefficients

t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (RSES) 0.633 12.998 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (CLPS) -0.124 -2.857 0.005**

ผลประโยชน์ของพนักงาน (EPSS) -0.018 -0.323 0.747

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (SBPS) 0.292 5.755 0.000**

ภาษีเงินได้ (ICTS) -0.049 -1.122 0.263

 จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้าน

การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมคีวามสมัพันธ์ทางบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านมาตรฐาน

และความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

มิติการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เท่ากับ 0.633 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

เท่ากับ 0.292 มติผิลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับ 

-0.018 มิติภาษีเงินได้ เท่ากับ -0.049 และมิติ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เท่ากับ -0.124  

ตามล�าดับ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) ในด้านการรับรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 

ในมิติการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

และมิติการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ

ความน่าเชือ่ถือ ส่วนมติโิปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

มคีวามสมัพันธ์ทางลบกับประสทิธิภาพการปฏิบติังาน

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านมาตรฐานและ

ความน่าเชื่อถือ



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
186

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้านความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

Variable Standardized 

Coefficients

t- value Sig

การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ิน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (RSES) 0.586 12.145 0.000**

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (CLPS) -0.065 -1.513 0.131

ผลประโยชน์ของพนักงาน (EPSS) -0.128 -2.298 0.022*

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (SBPS) 0.482 9.583 0.000**

ภาษีเงินได้ (ICTS) -0.136 -3.160 0.002**

 จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  

ในด้านการรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายมคีวามสมัพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน

ความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิ

ถดถอยมติิการรับรูร้ายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ 

เท่ากับ 0.586 มิติการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

เท่ากับ 0.482 มิติโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

เท่ากับ -0.065 มติผิลประโยชน์ของพนกังาน เท่ากับ 

-0.128 และ มติภิาษเีงินได้ เท่ากับ -0.136 ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการ

รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรบัรูร้ายได้

และค่าใช้จ่าย ในมิติการรับรู้รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ และมิติการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็น

เกณฑ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในด้าน

ความพึงพอใจจากผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ส่วนมติผิลประโยชน์

ของพนักงาน และมิติภาษีเงินได้ มีความสัมพันธ์

ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บญัชภีาษอีากรในด้านความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวข้อง

 โดยตารางที ่9-12 สอดคล้องกับผลการวิจยั

ของ อัมรินทร์ จ่าทัน (2557) ได้ศึกษาเร่ืองความ

สัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ทางการบัญชีกับ

ความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชี

ของผู้ท�าบัญชีในจังหวัดระยองดังนั้นในที่นี้ผู้วิจัย

สรุปได้ว่าหากผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตระหนักกับ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) จะส่งผลท�าให้การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชี

มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามก�าหนดเวลา มีความ 

น่าเชื่อถือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นไป

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณต่าง ๆ การได้รับ

การยกย่องและค�าชมจากผู้ว่าจ้างให้สอบบัญชี  

ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีอากรปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในด้านการรับรู้

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึนแล้วจะส่งผล

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บญัชภีาษอีากรในทุกด้านท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

  1.1 ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต ผู้ท�าบัญชี หรือผู้ที่ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ปฏิบัติงานควรให้

ความส�าคัญและส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจใน

เน้ือหาของมาตรฐาน เพ่ือสร้างความถูกต้อง ความ

น่าเชื่อถือและเพ่ือความเป็นสากลของรายงาน

ทางการเงิน

  1.2  องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

หรือปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ควรส่งเสริมและค�านึงถึงความส�าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ รวมถึงค�านงึถึงความพร้อมของธุรกิจที่

จะต้องปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรท�าการวิจัยแนวเดียวกันน้ีกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) บท

อื่น ๆ ที่เหลือ เพ่ือจะได้น�าผลการวิจัยมาปรับปรุง 

ซึง่สามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการตรวจสอบ

รายงานทางการเงินได้อย่างถูกด้อง น่าเชื่อถือ มี

ความเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน

ทางการเงิน

  2.2 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ผู้

ท�าบัญชี ผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี ผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในการปฏิบตังิาน

ทางด้านบัญชีหรือการตรวจสอบและรับรองบัญชี
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