
 

หัวข้อวิจัย         : ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 

ผู้วิจัย : สวุรรณี   รุ่งจตรุงค์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปีที่พมิพ์ : พ.ศ. 2558 
 

บทคัดย่อ 
 

             การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัพืน้ฐานของผู้ท าบญัชี
ท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และเพ่ือศกึษาความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชี
ในการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้
เสียสาธารณะ  กลุ่มตวัอย่างคือผู้ท าบญัชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs จ าวน 
385 บริษัท เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบาย
ถึงลักษณะของตวัแปรต่างๆ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance : ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ ท าบัญชี ด้านระดับต าแหน่ง ด้านการอบรม                   
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ด้านการเป็นสมาชิกเก่ียวกับสิ่งพิมพ์                        
ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการบญัชี/ด้านธุรกิจ มีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบัญชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ท าบญัชีส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์หรือวารสาร ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านบญัชี หรือการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีอยู่เป็นประจ า เพิ่มโอกาสในต าแหน่งงาน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ข้อ 2, 3, 5 และ 6 ในส่วนปัจจยัพืน้ฐานของผู้ท าบญัชี ในด้านระดบัการศึกษา การอบรมความรู้
เพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพด้านวิชาการ ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เน่ืองผู้ท าบญัชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชีมายาวนาน                
ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี 
ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 และ 4        
ท่ีก าหนดไว้ 
ค าส าคัญ :  ความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 The study of factors affecting the knowledge and cognition in the preparation of 
accounting information based on accounting standards for non-publicly accountable 
entities (NPAEs) is aimed to identify the fundamental factors influencing accountants’  
understanding in preparing financial reports based on the financial standards for the 
NPAEs and to measure their understanding level in doing so. 
 
 Samples for this study are accountants in 385 small and medium enterprises 
(SMEs). Data collecting tools are questionnaires. Analytical tools are descriptive 
statistical tools for describing the characteristics of the variables, which are Frequency, 
Percentage, and One-Way Analysis of Variance (ANOVA). 
 
 The study has found that job level, training following the Accounting Acts 2543  
(2000) and membership of accounting related journals are influencing factors on 
accountants’ understanding in doing accounting based on the financial reporting 
standard for the NPAEs. Part of the reasons is that members of accounting journals do 
receiver news and updates on accounting standards and their developments, found 
enhancing opportunities for accountants in updating new standard and; therefore, it 
enhances their job opportunities (according to the Assumption No.1, 3, 5 and 6 in the 
study). 
 
 Mean while, factors related to educational level and training on academic 
aspects the found to have no significant influence over the accounting work based on  
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the financial reporting standard, for the NPAEs (objective Assumption No. 1 and 4). This 
is because most accountants are found to be experienced accountants, not young 
graduators. 
 
Keywords: understanding financial, reporting standard  non-publicly accountable entities 
(NPAEs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของผู้ เก่ียวข้องหลายท่านท่ีได้ให้
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อนุเคราะห์ ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือวิจยั และให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์กบัการ
ท าให้วิจยัฉบบันีใ้ห้ส าเร็จและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 
 นอกจากนีข้อขอบพระคณุ คณุพ่อและคณุแม่ ท่ีได้อบรมสัง่สอนให้ผู้วิจยัมีความมานะ 
ขยันอดทน และเสียสละ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้
อบรมข้าพเจ้าตัง้แตว่ยัเยาว์จนถึงปัจจบุนั ขอขอบคณุเพ่ือนของผู้วิจยัท่ีให้ก าลงัใจท าให้วิจยัฉบบันี ้
ส าเร็จลงได้ ผู้ วิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิจัยเร่ืองนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจศึกษา อนึ่งหากมี
ข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจยัขออภยัและขอน้อมรับไว้แตเ่พียงผู้ เดียว 
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