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บทคัดย่อ  

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จ านวน 357 คน แล้วน ามาประมวลผล 

และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความถี่ 

   ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงระหว่าง 41 – 50 ปี   

ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีภาษี

อากร  3 – 6 ปี ทราบว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

แทนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  และมีวิธีการศึกษาหา

ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการอบรมหรือ

สัมมนา 

 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ประเด็นท่ีมีความรู้ความเข้าใจถูกตอ้งมากท่ีสุด คือ ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

รองลงมา คือความรู้ความเข้าใจด้านวิธีปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อมท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และความรู้ความเข้าใจ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีปฏบัิตท่ีิถอืปฏบัิตเิฉพาะกิจการท่ีไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะที่ซับซ้อน 

 โดยส าหรับความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ  

ขนาดย่อมท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้สอบบัญชี 

ภาษีอากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็น เร่ืองการน าเสนองบการเงิน และหนี้สิน แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  

ในประเด็นเร่ือง สินทรัพย์ รายได้และค่าใชจ้่ายและเงินลงทุนและเครื่องมือทางการเงิน 
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 เมื่อจ าแนกตามคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากรพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ 

ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้สอบบัญชีท่ีมีอายุ

ระหว่าง 41 – 50 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

บัญชภีาษีอากรระหว่าง 3 – 6 ปี และเคยเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 1 ครัง้  

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีปัญหาในการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับมาก โดยปัญหาในด้านวธีิ

ปฏิบัติบางประเด็นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีความชัดเจน  

มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นปัญหาในดา้นการปฏบัิตติามมาตรฐานนีจ้ะท าให้การจัดท าบัญชมีคี่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้น 

ABSTRACT 

 This study aimed to investigate knowledge and understanding of tax auditors towards Thai financial reporting 

standard for small and medium- sized entities.  Data collection was conducted by distributing questionnaires, as the 

tool to collect primary data, to 357 tax auditors.   All data obtained were, then, processed and analyzed by the 

descriptive statistics, including percentage, mean, and frequency. 

 The findings showed that most tax auditors were female in the age of 41-50 years old and graduated in the 

Master’ s degree or higher.    The majority had working experience in tax auditing tasks for 3-6 years and realized 

that the financial reporting standard for small and medium-sized entities was enforced in replacement of the financial 

reporting standard for non-publicly accountable entities (NPAEs). They learned to get more comprehension on financial 

reporting standard for small and medium-sized entities by participating in a training or a workshop. 

  The majority tax auditors of respondents got the lowest level of knowledge and understanding the most valid 

knowledge is They realized on the enforcement of financial reporting standard for small and medium- sized entities 

Secondary They understood that the practice being required for the financial reporting standard for small and medium-

sized entities was different from the financial reporting standard for non- publicly; followed They understood that the 

practice being required specifically complex NPAEs. 

 They understood that the practice being required for the financial reporting standard for small and medium-

sized entities was different from the financial reporting standard for non- publicly accountable entities, especially in 

terms of financial and debt statement reports.  But did not understand on any issue related to assets, revenues and 

expenses, and investment and financial tools.   

 When classifying these tax auditor respondents according to their qualifications, the result indicated that the 

group of tax auditors who got the highest level of knowledge and understanding on the financial reporting standard 

for small and medium- sized entities consisted of those who were in the age of 41-50 years old, graduated in the 
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Master’ s degree or higher, had 3-6 years of tax auditing working experience, and attended in training or workshop 

at once.  

 In addition, the findings revealed that most respondents had high level of problem on knowledge acquisition 

in the financial reporting standard for small and medium-sized entities. The problem that they mostly got was observed 

from their unclear practices in some aspects of the financial reporting standard for small and medium- sized entities; 

followed by the problem on their attitude believing that to follow the studied standard shall increase auditing costs. 

บทน า  

 ปัจจุบันเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจมีการขยายตัว การท าธุรกรรมทางการเงินมี  

ความซับซ้อนมากขึ้น สภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภไ์ด้ส่งเสริมให้วิชาชีพบัญชีของประเทศไทยได้มีมาตรฐานและ

คุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงาน

ทางการเงินสะท้อนถึงความเป็นจริงและเป็นท่ียอมรับของนักลงทุน  โดยมีมาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting 

Standard: TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRSs) โดยแบ่งเป็น

มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Publicly Accountable Entities – TFRS for 

PAEs) และมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards 

for  Non – Publicly Accountable Entities : TFRS for NPAEs)  (สภาวชิาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559)     

นอกจากนี้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชกิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) 

มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี ท าให้มีนักลงทุนต่างชาติท่ีจะมาลงทุนในประเทศไทย และนักลงทุนไทย ท่ีจะไปลงทุน

ต่างประเทศ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีสภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการก าหนด มาตรฐานฯ ต้องการผลักดันให้กิจการ  

NPAEs น ามาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ใช้แทนมาตรฐาน

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards for Non – Publicly 

Accountable Entities :  TFRS for NPAEs)   หากผู้บ ริหารของกิจการ NPAEs มีแผนท่ีจะกู้ เ งินจากสถาบันการเงิน  

หรือน ากิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เนื่องจากข้อก าหนดของปัจจุบันมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการท่ีไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปัจจุบันไม่ได้ระบุถึงขอ้ก าหนด ในการปฏบัิตทิางบัญชีส าหรับรายการ

ท่ีซับซ้อน เชน่ การออกเคร่ืองมอืทางการเงิน การควบกิจการและการให้โปรแกรมสทิธิพเิศษต่อลูกค้า รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลยังไมค่รอบคลุมถึง การวัดมูลค่าและรายการท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นต้น หรอืรวมถึง TFRS for NPAEs รายงานทางการเงิน 

ไม่สะท้อนภาพรวมของกิจการได้อย่างมีประสิท ธิภาพ สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 

การบัญชีจึงมีมติให้  TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติในประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ปี 2561 (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์, 2559) อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้น าร่างกลับมาทบทวนปรับปรุง

เนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อน ากลับมาทบทวน ปรับปรุง

เนื้อหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยตอ่ไป (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2560) 

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) หมายถึง กิจการท่ีไม่มตีราสารทุนหรือ
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ตราสารหนีข้องกิจการท่ีมีการซื้อขายตอ่ประชาชน และไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสนิทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอก  

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่เป็นกลุ่มเดียวกับกับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (พจน์ วีรศุทธากร, 2558)  กิจการเหล่านี้

เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ท่ี มี ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ไ ม่ เ กิ น  5  ล้ า น บ า ท  แ ล ะ สิ น ท รั พ ย์  ร ว ม ไ ม่ เ กิ น  3 0  ล้ า น บ า ท  

และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท  โดยนิติบุคคลดังกล่าว เมื่อจัดท างบการเงินแล้วสามารถจัดให้มีการตรวจสอบและ

รับรองบัญชโีดยผู้สอบบัญชภีาษีอากร ซึ่งเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบและ

รับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี  

พ.ศ. 2543 (ส านักงานมาตรฐานการสอบบัญชภีาษีอากร,  2559)  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดและทฤษฎีของการศึกษาความรูค้วามเข้าใจของผู้สอบบัญชภีาษีอากรตอ่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 

 1. ผู้สอบบัญชภีาษีอากร (Tax Auditors: TA)  

 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) หมายถึง ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร  

ท่ีขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะกิจการ 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีจัดขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้ท างบการเงินได้รับการตรวจสอบและ  

แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

(ส านักงานมาตรฐานการสอบบัญชภีาษีอากร, 2559) 

 2. สิทธิของผู้สอบบัญชภีาษีอากร (กรมสรรพากร, 2546) 

 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถลงลายมือชื่อรับรองและตรวจสอบ  และรับรองบัญชีงบการเงินของห้างหุ้น  

ส่วนจดทะเบียนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีได้รับยกเว้นไมต่้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น

โดยผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  (Thai Financial Reporting 

Standard for Small and Medium – sized Entities: TFRS for SMEs) คือมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีทางสภาวิชาชีพ

บัญชีจะน ามาบังคับใช้แทนมาตรฐานรายงานการเงินส าหรับ NPAEs ในปี 2561 พัฒนามาจากมาตรฐานระหว่างประเทศ  

ประกอบด้วยบทต่างๆ ท้ังหมด 35 บท ดังนั้นคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีจึงมีมติให้จัดกลุ่มกิจการ NPAEs  

เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกิจการ NPAEs ท่ีมีความซับซ้อน และกลุ่มกิจการ NPAEs ท่ีไม่มีความซับซ้อน โดยมีเกณฑ์สมาชิก

ของกลุม่กิจการ ดังนี้ (สภาวชิาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภ์, 2559) 
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         ปฐมชัย  กรเลิศ (2555) ศกึษาความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชภีาษีอากรเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย์และการส่งทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จ านวน 348 รายผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 31-40 ปี  จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญช ีส่วนใหญ่เป็นเฉพาะผู้สอบ

บัญชีภาษีอากรเพียงอย่างเดียว (ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีภาษีอากรอยู่ระหว่าง  

3 -6 ปี และประกอบอาชีพสอบบัญชีภาษีอากรเป็นอาชีพรอง โดยไม่มีผู้ช่วยในการสอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษี

อากรส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะผ่านการอบรม

สัมมนา โดยเห็นด้วยว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะช่วยลดความยุ่งยาก 

ด้านการค านวณก าไรสุทธิทางบัญชีได้ และท าให้การจัดท าบัญชงี่ายขึน้ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชภีาษีอากรสว่นใหญ่ต้องการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะด้านหนี้สินและ

ส่วนของเจ้าของเพิ่มเตมิมากที่สุด 

 สุกฤษฏิ์  สังขกุล (2560) ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ท าบัญชีในจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ท าบัญชีในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็น  

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางานทางด้านบัญชี น้อยกว่า 5 ปี 

และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีของกิจการ น้อยกว่า 5 แห่ง มีฐานะเป็นผู้ท าบัญชีของกิจการและใช้วิธีการศึกษาหาความรู้

ด้วยการอบรมหรือสัมมนา และส่วนใหญ่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการ 

ขนาดเล็กและขนาดย่อม โดยผู้ท าบัญชใีนจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองรายได้และค่าใชจ้่าย 

แสดงถึงความไม่พร้อมต่อการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ท้ังนี้ในการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจจ าแนกตามอายุพบว่า  ผู้ทาบัญชีอายุระหว่าง 31- 40 ปี มีระดับความรู้ 

ความเข้าใจมากกว่าผู้กลุ่มวัยอื่น โดยผู้ท าบัญชีท่ีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน ประสบการณ์การท างานต่างกันหรือเป็น 

ผู้ท าบัญชีในฐานะพนักงานของกิจการ ผู้รับจ้างท าบัญชอีสิระ และผู้ท่ีปฏบัิตงิานกับส านักงานให้บริการด้านบัญช ีส่วนใหญ่

ตา่งก็มีความรู้ในระดับเดียวกันคอืมีความรู้ในระดับน้อยท่ีสุด 

 ทรงยศ  โอวาสิทธิ (2560) ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  ผลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุในช่วงระหว่าง 21 – 30 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ใน 

การปฏิบัติงานด้านบัญชีน้อยกว่า 5 ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีปฏบัิติงานกับส านักงานให้บริการด้านบัญชี ส่วนใหญ่ขึน้ทะเบียนเป็น

ผู้ท าบัญชีของกิจการมีจ านวนน้อยกว่า 5 แห่ง ส่วนใหญ่ทราบว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แทนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ส่วนใหญ่มีวิธีการศึกษาหาความรู้ความโดยการอบรมหรือสัมมนา เคยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาจ านวน  

1 คร้ัง พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด วิธีปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ี
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แตกตา่งจาก มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะ ส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจใน

ประเด็นเกี่ยวกับการน าเสนองบการเงิน มากที่สุด ก าหนดให้กจิการท่ีมีเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยให้มีการจัดท างบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ มากที่สุด 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

 การศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตอ่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการบังคับใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏบัิตใินมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีแตกตา่งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี

ส่วนได้เสียสาธารณะ และความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีถือปฏิบัติเฉพาะกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ี  

ไม่ซับซ้อนประชากรท่ีศึกษาคือ จ านวน 3 ,302 ราย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  357  ราย จากสูตรของทาโรยามาเน่  

(Yamane, 1973 อ้างในธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551) เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้แบบสอบถาม

ของสุกฤษฏิ์ สังขกุล (2560) ซึ่งศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อมของผู้ท าบัญชีในจังหวัดพะเยา  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองนี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม สรุปได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.42   

โดยประเด็น ท่ีมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมากท่ีสุด คือ ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะของการบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.15 

รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีแตกต่างจาก มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ อยู่ในเกณฑ์ระดับ

น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.53 และความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีปฏบัิติท่ีถือปฏิบัติเฉพาะ กิจการท่ีไม่มสี่วนได้เสีย

สาธารณะท่ีมีความซับซ้อน อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.58 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ลักษณะของ 

การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วน

ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมีการแบ่งกลุ่ม

กิจการท่ีไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีความซับซ้อน และกลุ่มท่ีไม่มคีวามซับซ้อน มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 91.00 รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจวา่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อมจะมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมบางบท แต่มีการผ่อนปรนหากก่อให้เกิดความพยายามท่ีมากเกินไปหรือมีตน้ทุน

ท่ีสูงเกินไป คิดเป็นร้อยละ 83.47  
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 วิธีปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีแตกต่างจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความรู้        

ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับการน าเสนองบการเงิน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจ

ในประเด็นเกี่ยวกับหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 57.61 

 วิธีปฏิบัติท่ีถือปฏิบัติเฉพาะกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมีความซับซ้อนพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ก าหนดให้

กิจการท่ีมีแต้มสะสมของโปรแกรมสิทธิพิเศษให้รับรู้รายการแต้มสะสมและวัดมูลค่ายุติธรรม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

78.99 รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินให้รับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสีย

สาธารณะแต่ไม่มีการแบ่งประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายและตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด คิดเป็นร้อยละ 75.91 

ข้อเสนอแนะ 

 1)  ควรมกีารจัดอบรมและแนะแนวทางในการปฏบัิตใิห้มากขึ้น  

 2) ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่เข้าใจเนื้อหา วิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบ และความส าคัญของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ท่ีสามารถอธิบายถึงวธีิการจัดท ารายการงานทางการเงินให้เข้าใจได้งา่ย  

 3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ยังไม่สามารถน ามาใช้กับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดเล็กได้จริงในอนาคตอันใกล้   

 4) เนื้อหาของมาตรฐานท่ีเปลี่ยนแปลงเข้าใจยาก เนื่องจากเป็นภาษามาตรฐานบัญชีและมีการเปลี่ยนแปลงใน           

แตล่ะบท 
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