
บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 
         ในปัจจุบนัสภาวิชาชีพบญัชีได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  (Exposure Draft on Thai Financial Reporting Standards for 
Non-Publicly Accountable Entities : ED-TFRS for NPAEs) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  โดยมีวตัถปุระสงค์ คือ การให้แนวทางในการรายงาน
การเงินท่ีมีคณุภาพท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้

 1.  ส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้งบการเงินอ่ืนๆ 

 2.  สนบัสนนุให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพทัง้ระดบัจลุภาคและระดบัมหภาค 
 3.  เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหลง่เงินทนุให้ง่ายขึน้และชว่ยลดต้นทนุของเงินทนุ 
 4.  สง่เสริมให้เกิดความสม ่าเสมอและเปรียบเทียบกนัได้ของข้อมลูทางการเงินท่ีชว่ยให้ 

ผู้ประกอบการและผู้ ใช้งบการเงินเกิดความเช่ือมัน่ ซึ่งน าไปสู่การเติบโตของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม 
 
  มาตรฐานฯ ฉบับนี ้จะครอบคลุมวิธีการปฏิบตัิทางการบญัชี รวมทัง้ การจัดท างบการเงิน
ส าหรับ NPAEsในเร่ือง การน าเสนองบการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้สินค้า
คงเหลือ เงินลงทนุ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ต้นทนุ
การกู้ ยืม สญัญาเช่า ภาษีเงินได้ ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ เหตกุารณ์ภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน รายได้ การรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาก่อสร้าง ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี                        
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด  
 
             สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) กบัผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีตามท่ีก าหนดไว้
ใน พรบ.การบญัชี พ.ศ. 2543 และไม่ใช่กิจการท่ี (1) มีตราสารทุนหรือตราสารหนีข้องกิจการท่ีมีการ
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ซือ้ขายตอ่ประชาชนหรืออยู่ระหว่างน าส่งงบการเงินให้แก่ กลต. หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนเพ่ือออก
หลกัทรัพย์ขายให้แก่ประชาชน (2) ด าเนินธุรกิจหลกัในการดแูลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกใน               
วงกว้าง (3) เป็นบริษัทมหาชน ด้วยตระหนักถึงปัญหาในทางปฏิบตัิท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศมาถือปฏิบตัิ 
 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่ส่วนได้เสียสาธารณะจึงมีวตัถปุระสงค์
ในการผ่อนผนัให้กิจการดงักล่าวสามารถใช้วิธีการบญัชีท่ีไม่ก่อให้เกิดต้นทนุในการจดัท างบการเงินสงู
จนเกินไป เน่ืองจากลักษณะท่ีส าคญัของกิจการเหล่านี คื้อขนาดของการด าเนินงานท่ีเล็กกว่า 70%                       
มีรายได้ต ่ากว่า 10 ล้านบาทต่อปี ท าให้การก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินต้องค านึงถึง
ต้นทุนของการจดัท างบการเงินเป็นส าคญั ดงันัน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงให้ความส าคญั
กับการยกเว้นข้อก าหนดในการวดัมูลค่ายุติธรรมในเร่ืองต่าง ๆ โดยก าหนดให้ลักษณะเชิงคุณภาพ                       
ท่ีส าคัญประเด็นหนึ่งคือความสามารถยืนยันความถูกต้องของรายการได้ ท่ีจะท าให้กิจการ                                 
ไม่จ าเป็นต้องวดัมูลค่าของบางรายการด้วยมูลค่ายุติธรรมข้อก าหนดในมาตรฐานดงักล่าวตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความต้องการใช้ข้อมลูของผู้ ให้เงินทุนแก่กิจการ ได้แก่ เจ้าหนีเ้งินให้กู้และเจ้าของกิจการ 
ซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของกิจการได้มากกว่าผู้ ให้เงินทุนและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนขอ ง
กิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ                        
ท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจึงเป็นก้าวแรกท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารของกิจการเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญั
ของการมีข้อมูลทางการเงินท่ีให้ประโยชน์ในการตดัสินใจ และมีข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือให้เจ้าของเงินทุน                   
ท่ีส าคญั ได้แก่ เจ้าหนีเ้งินให้สินเช่ือ สามารถตดัสินใจด้านสินเช่ืออย่างเหมาะสม ท่ีจะท าให้กิจการ
สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้ด้วยต้นทนุทางการเงินท่ีเหมาะสม  
 

  จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัต้องการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจ     
ในการจัดท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท าบญัชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ท่ีประกอบ
กิจการในกรุงเทพมหานครต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
               1.  เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัพืน้ฐานของผู้ท าบญัชี ด้านระดบัความรู้ การพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพของผู้ท าบญัชี ประสบการณ์การท างานและประเภทของธุรกิจ ท่ีมีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจ
ในการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสีย
สาธารณะ  
                2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ ท าบัญชีในการจัดท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ  
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 
            1.  ปัจจยัพืน้ฐานของผู้ท าบญัชี ด้านระดบัความรู้ การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของ
ผู้ท าบญัชี ประสบการณ์การท างานและประเภทของธุรกิจท่ีแตกตา่งกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจใน
การจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ  
             2.  ผู้ท าบญัชีมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะมากน้อยเพียงใด 
 
สมมตฐิำนกำรวิจัย 
 

 1.  ปัจจยัด้านระดบัการศกึษา มีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีท่ีมีตอ่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั 

  2.  ปัจจยัด้านประสบการณ์ท างานด้านบญัชีมีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีท่ีมีตอ่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั 

  3.  ปัจจยัด้านระดบัต าแหนง่มีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีท่ีมีตอ่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั 

  4.  ปัจจยัด้านการอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพนูศกัยภาพด้านวิชาการมีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ท าบญัชีท่ีมีตอ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะอย่าง
มีนยัส าคญั  
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  5.  ปัจจยัด้านการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ตาม พรบ.การบญัชี 2543 มีผลตอ่ความรู้ความ
เข้าใจของผู้ท าบญัชีท่ีมีตอ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ
อยา่งมีนยัส าคญั  

  6. ปัจจยัด้านการเป็นสมาชิกเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการบญัชี/ด้านธุรกิจมีผลตอ่
ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีท่ีมีตอ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้
เสียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 

 การศกึษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจยัส ารวจ (Survey) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ท าบญัชีในกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs ท่ีประกอบการในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,227 รายและเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง 356 ราย (ทาโรยามาเน) ผู้ วิจยัจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ไปยงัผู้ท าบญัชี นอกจากนีผู้้วิจยัจะ
ได้ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและงานวิจัย
มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 
นิยำมศัพท์ 
 
ระดบัการศกึษา    หมายถึง  ระดบัการศกึษาของผู้จดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงินส าหรับส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้ 
   เสียสาธารณะ (NPAEs) 

การพฒันาความรู้ตอ่เน่ือง หมายถึง ผู้ท าบญัชีท่ีได้รับการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินส าห รับส าห รับ กิจการท่ี ไม่ มี ส่วนได้ เสีย
สาธารณะ (NPAEs) 

ประสบการณ์การท างาน   หมายถึง ประสบการณ์ท างานของผู้ท าบญัชี 
ความรู้ความเข้าใจของ   หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการ 
ผู้ท าบญัชี    รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสีย 

สาธารณะ (NPAEs) 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 1.  ท าให้ทราบถึงปัจจยัพืน้ฐานของผู้ท าบญัชี ด้านระดบัความรู้ การพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพของผู้ท าบญัชี ประสบการณ์การท างานและประเภทของธุรกิจ ท่ีมีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจ
ในการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสีย
สาธารณะ  

  2.  ท าให้ทราบถึงระดบัความรู้ความเข้าใจของผู้ ท าบญัชีในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่ส่วนได้เสียสาธารณะเพ่ือชว่ยน าไปปรับปรุง
พฒันาหรือจดัให้มีการจดัอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบันีต้อ่ไป  


