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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
ตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 
 
ค าชีแ้จง 
 
 แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั เพ่ือน าประโยชน์ท่ีได้รับไปพฒันาการเรียนการ
สอนผู้ วิจัยมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลจากผู้ท าบัญชีของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามนี ้ผู้ วิจยัจะน าไปวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้านวิชาการ ทัง้นีข้้อมลูท่ีท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามนัน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ตวัท่านและ
การปฏิบตังิานในหน้าท่ีแตป่ระการใด 
 
 ผู้ศกึษาจงึขอความร่วมมือท่านสละเวลาตอบแบบสอบและขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีได้กรุณา
ให้ความอนเุคราะห์ในการตอบค าถามครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 
 
แบบสอบถามฉบับนีมี้ 3  ส่วน ประกอบด้วย 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2   ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

      ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 
ส่วนที่ 3   ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่ง   หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบั 
                ความคดิเห็นของทา่น  
 1.  เพศ     
  1.1   ชาย    1.2   หญิง  
 2.  อายุ     
  2.1  น้อยกวา่ 20 ปี   2.2   20 - 25 ปี 
  2.3   26 - 30 ปี    2.4   31 - 40 ปี 
  2.5   41 - 50 ปี    2.6   มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 
 3. ระดับการศึกษา   
  3.1   ปวช.,ปวส. อนปุริญญา  3.2   ปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี 
  3.3   ปริญญาโท    3.4   สงูกวา่ปริญญาโท 
 4. ประสบการณ์ท างานด้านบัญชี 
  4.1   น้อยกวา่ 2 ปี   4.2   2-5 ปี 
  4.3   6– 10 ปี    4.4   11-15 ปี 
  4.5   16-20 ปี    4.6   มากกวา่ 20 ปี ขึน้ไป 
 5. ระดับต าแหน่ง   
  5.1  พนกังานบญัชี/การเงิน  5.2  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน 
  5.3  หวัหน้าฝ่ายบญัชี/สมห์ุบญัชี  5.4  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ....................... 
 6. การอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ 
  6.1    ไมเ่คยอบรม   6.2   1 ครัง้ตอ่ปี 
  6.3    2 ครัง้ตอ่ปี    6.4    มากกวา่ 2 ครัง้ตอ่ปีขึน้ไป 
 7. การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม พรบ.การบัญชี 2543 
  7.1    3 ชัว่โมงตอ่ปี   7.2    6 ชัว่โมงตอ่ปี 
  7.3    9 ชัว่โมงตอ่ปี   7.4    มากกวา่ 9 ชัว่โมงตอ่ปีขึน้ไป 
 8. การเป็นสมาชิกเก่ียวกับสิ่งพมิพ์ที่เก่ียวกับวิชาชีพการบัญชี/ด้านธุรกิจ 
  8.1    สภาวิชาชีพบญัชี   8.2    วารสารอ่ืนด้านธุรกิจ 
  8.3    ไมเ่ป็นสมาชิกของสิ่งพิมพ์ใดๆ 8.4    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูความรู้ ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 
 กิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 
ค าชีแ้จง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งหมายเลขท่ีตรงกบัความคดิเห็นของ 
   ทา่น มากท่ีสดุดงันี ้ 
 4. =  เข้าใจมาก (รู้และสามารถน าไปปฏิบตังิานได้ดีถกูต้องตามมาตรฐาน)  
 3. = พอเข้าใจ (รู้และสามารถปฏิบตังิานได้บางสว่น) 
 2. = พอทราบบ้าง (ไมส่ามารถน ามาปฏิบตังิานได้) 
 1. = ไมเ่ข้าใจ (ไมท่ราบมาก่อน) 
 

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ระดับความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับมาตรฐาน 

1. ความเป็นมาและวตัถปุระสงค์      
2. ขอบเขตของมาตรฐาน      
3. กรอบแนวคดิ      
ความรู้ความเข้าใจการน าเสนองบการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

4. งบการเงินท่ีสมบรูณ์ในมาตรฐานนี ้ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน  
งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

     

5. มาตรฐานนีไ้มก่ าหนดให้กิจการต้องท างบกระแสเงินสด      
6. กิจการต้องจดัท างบการเงินอยา่งน้องปีละหนึง่ครัง้      
7.กิจการต้องไมน่ าสินทรัพย์และหนีส้ิน มาหกักลบกนั      
8. กิจการต้องมีการระบเุอกลกัษณ์ในการจดัท างบการเงินอยา่งชดัเจน      
9. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี หมายถึง การปรับปรุง
มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือหนีส้ิน หรือจ านวนท่ีมีการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหวา่งงวด 

     

10. ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและ
การแสดงรายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด
งวดหนึง่หรือหลายงวด 
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ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ระดับความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
11. นโยบายการบญัชี      
12. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี      
13. การเปิดเผยข้อมลูประมาณการทางบญัชี      
14. การเปิดเผยข้อมลูเม่ือมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน      
ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอ่ืนๆ 

15. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด      
16. ลกูหนี ้      
17. สินค้าคงเหลือ      
18. เงินลงทนุ      
19. ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์      
20. สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน      
21. อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ      
22. ต้นทนุการกู้ ยืม      
23.สญัญาเชา่      
24. ภาษีเงินได้      
25. ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้      
26. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน      
27. รายได้      
28. การรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์      
29. สญัญาก่อสร้าง      
30. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตา่งประเทศ 
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ส่วนที่ 3 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
   
 3.1  ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่น
ได้เสียสาธารณะ 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
 3.2  ถ้าหากทา่นจะเข้าร่วมอบรม/สมัมนา ทา่นคดิว่าเร่ืองใด/หวัข้อใดเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ตอ่ทา่นและหนว่ยงานมากท่ีสดุ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

      ขอขอบคณุท่ีทา่นกรุณาให้ข้อมลูไว้ ณ โอกาสนี ้
      สวุรรณี  รุ่งจตรุงค์ 

 


