
 

บทที่ 4 
 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 356 ตวัอย่าง และได้น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานท่ีตัง้ไว้                    
โดยสามารถน าเสนอผลการศกึษาตามล าดบัดงันี ้  

  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล 
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคล 

ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  

 
ชาย 118 33.1 

  หญิง 238 66.9 

รวม 356 100 

อายุ 
  

 
น้อยกวา่ 20 ปี 32 9 

 
20 - 25 ปี 83 23.3 

 
26 - 30 ปี 103 28.9 

 
31 - 40 ปี 55 15.4 

 
41 - 50 ปี 43 12.1 

  
มากกวา่ 50 ปีขึน้
ไป 

40 11.2 

รวม 356 100 
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ตารางท่ี 1  (ตอ่) 

ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  

 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 59 16.6 

 
ปริญญาตรี/เทียบเทา่
ปริญญาตรี 

226 63.5 

  ปริญญาโท 71 19.9 

รวม 356 100 

ประสบการณ์การท างานด้านบัญชี 
  

 
น้อยกวา่ 2 ปี 32 9 

 
2 – 5 ปี 99 27.8 

 
6– 10 ปี 87 24.4 

 
11-15 ปี 55 15.4 

 
16– 20 ปี 43 12.1 

  มากกวา่ 20 ปี ขึน้ไป 40 11.2 

รวม 356 100 

ระดับต าแหน่ง 
  

 
พนกังานบญัชี/การเงิน 169 47.5 

 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/
การเงิน 

61 17.1 

  
หวัหน้าฝ่ายบญัชี/
สมห์ุบญัชี 

126 35.4 

รวม 356 100 

   
จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งสว่นมากเป็นเพศหญิง จ านวน 238 ราย คิดเป็นร้อยละ 

66.9 และเป็นเพศชายจ านวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.1 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี 
จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมามีอายุระหว่าง 20 - 25 ปี  จ านวน 83 ราย                         
คิดเป็นร้อยละ 23.3  มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.4 มีอายรุะหว่าง 
41 - 50 ปี จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.1 มากกว่า 50 ปีขึน้ไป มีจ านวน 40 คิดเป็นร้อยละ 
11.2  และมีอายุน้อยกว่า 20 ปี จ าวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 จบการศึกษาในระดบัปริญญา
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ตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี จ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาระดับปริญญาโท                   
จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.9 และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16.6 ส่วนมากจะมีประสบการณ์การท างานด้านบัญ ชี 2 – 5 ปี  จ านวน 99 ราย คิดเป็น                      
ร้อยละ 27.8 รองลงมามีประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 6– 10 ปี จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 
24.4 11-15 ปี จ านวน  55 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.4 มีประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 16– 20 ปี 
จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.1 มีประสบการณ์ท างานด้านบญัชีมากกวา่ 20 ปี ขึน้ไป จ านวน 
40 คดิเป็นร้อยละ 11.2 และมีประสบการณ์ท างานด้านบญัชีน้อยกว่า 2 ปี จ านวน 32 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 และก าลังปฏิบตัิงานอยู่ในต าแหน่งพนกังานบญัชี/การเงิน จ านวน 169 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 หวัหน้าฝ่ายบญัชี/สมห์ุบญัชี จ านวน 126 คิดเป็นร้อยละ 35.4 และต าแหน่งผู้จดัการ
ฝ่ายบญัชี/การเงิน จ านวน 61 ราย คดิเป็นร้อยละ17.1 ตามล าดบั 
  

ตารางท่ี 2   แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ข้อมูลการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 

การอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ   
 1 ครัง้ตอ่ปี 43 12.1 
 2 ครัง้ตอ่ปี 113 31.7 
 มากกวา่ 2 ครัง้ตอ่ปีขึน้ไป 200 56.2 

รวม 356 100.0 
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม พรบ. การบัญชี 2543   
 6 ชัว่โมงตอ่ปี 40 11.2 
 9 ชัว่โมงตอ่ปี 150 42.1 
 มากกวา่ 9 ชัว่โมงตอ่ปีขึน้ไป 166 46.6 

รวม 356 100.0 
การเป็นสมาชิกเก่ียวกับสิ่งพมิพ์ที่เก่ียวกับวิชาชีพการบัญชี/
ด้านธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 
 สภาวิชาชีพบญัชี 199 55.9 
 วารสารอ่ืนด้านธุรกิจ 60 16.9 
 ไมเ่ป็นสมาชิกของสิ่งพิมพ์ใดๆ 19 5.3 
 สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  78 21.9 

รวม 356 100.0 
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  จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเข้ารับการฝึกอบรมความรู้                     
เพ่ือเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ  มากกว่า 2 ครัง้ต่อปี จ านวน 200 รายคิดเป็นร้อยละ 56.2  
รองลงมา 2 ครัง้ต่อปี มีจ านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.7 และเข้ารับฝึกอาบรม 1 ครัง้ต่อปี 
จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.1 อีกทัง้จัดท าบญัชีซึ่งจะต้องเข้ารับการฝึกอาบรมการอบรม    
เพ่ือพฒันาความรู้ตามพระราชบญัญัติการบญัชี 2543 ส่วนมากจะเข้ารับการฝึกอบรม มากกว่า               
9 ชั่วโมงต่อปีขึน้ไป จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมา 9 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 150 
รายคิดเป็นร้อยละ 42.1 และ 6 ชัว่โมงต่อปี จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.2 นอกจากจากเข้า
รับการฝึกอบรมแล้วผู้ จัดท าบญัชีส่วนมากจะเป็นสมาชิกเก่ียวกับสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการ
บญัชี/ด้านธุรกิจของสภาวิชาชีพบญัชี จ านวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์
วารสารอ่ืนๆ จ านวน 78 คิดเป็นร้อยละ 21.9  วารสารอ่ืนด้านธุรกิจ จ านวน 60 ราย คดิเป็นร้อยละ
16.9 และไมเ่ป็นสมาชิกของสิ่งพิมพ์ใดๆ จ านวน 19 ราย คดิเป็นร้อยละ 5.3 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตารางท่ี 3  แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตาม 
 Mean S.D. แปลผล 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัมาตรฐาน 3.46 .44 เข้าใจมาก 
1. ความเป็นมาและวตัถปุระสงค์ 3.62 .49 เข้าใจมาก 
2. ขอบเขตของมาตรฐาน 3.47 .69 เข้าใจมาก 
3. กรอบแนวคิด 3.29 .73 เข้าใจมาก 
ความรู้ความเข้าใจการน าเสนองบการเงนิในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 

3.55 .38 เข้าใจมาก 

4. งบการเงินท่ีสมบรูณ์ในมาตรฐานนี ้ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

3.16 .80 พอเข้าใจ 

5. มาตรฐานนีไ้มก่ าหนดให้กิจการต้องท างบกระแสเงินสด 3.30 .70 เข้าใจมาก 

6. กิจการต้องจดัท างบการเงินอยา่งน้องปีละหนึง่ครัง้ 3.90 .30 เข้าใจมาก 

7.กิจการต้องไมน่ าสนิทรัพย์และหนีส้นิ มาหกักลบกนั 3.74 .46 เข้าใจมาก 

8. กิจการต้องมีการระบเุอกลกัษณ์ในการจดัท างบการเงินอยา่งชดัเจน 3.67 .47 เข้าใจมาก 

ความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และแก้ไขข้อผิดพลาด 

3.20 .60 พอเข้าใจ 

9. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีเป็นการปรับปรุงมลูคา่ตาม
บญัชีของสนิทรัพย์/หนีส้นิ/จ านวนท่ีมีการใช้สนิทรัพย์ในระหวา่งงวด 

3.13 .88 พอเข้าใจ 
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ตารางท่ี 3  (ตอ่) 
 Mean S.D. แปลผล 

10. ข้อผิดพลาดในงวดกอ่น หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและ
การแสดงรายการท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวด
หนึง่หรือหลายงวด 

3.21 .91 พอเข้าใจ 

11. นโยบายการบญัชี 3.33 0.8 เข้าใจมาก 

12. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 3.19 0.74 พอเข้าใจ 

13. การเปิดเผยข้อมลูประมาณการทางบญัชี 2.91 0.89 พอเข้าใจ 

14. การเปิดเผยข้อมลูเมือ่มีข้อผิดพลาดในงวดก่อน 3.4 0.81 เข้าใจมาก 

ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอื่นๆ 2.73 0.52 พอเข้าใจ 

15. เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 2.65 0.7 พอเข้าใจ 

16. ลกูหนี ้ 2.99 0.79 พอเข้าใจ 

17. สนิค้าคงเหลอื 2.86 0.76 พอเข้าใจ 

18. เงินลงทนุ 2.59 0.79 พอเข้าใจ 

19. ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ 2.79 0.81 พอเข้าใจ 

20. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2.65 0.73 พอเข้าใจ 

21. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 2.59 0.82 พอเข้าใจ 

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 3.49 0.46 เข้าใจมาก 

22. ต้นทนุการกู้ยืม 3.92 0.27 เข้าใจมาก 

23.สญัญาเช่า 3.17 0.9 พอเข้าใจ 

24. ภาษีเงินได้ 3.52 0.56 เข้าใจมาก 

25. ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 3.65 0.5 เข้าใจมาก 

26. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 3.54 0.61 เข้าใจมาก 

27. รายได้ 3.61 0.59 เข้าใจมาก 

28. การรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3.63 0.58 เข้าใจมาก 

29. สญัญาก่อสร้าง 2.86 0.76 พอเข้าใจ 

30. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ 

3.54 0.61 เข้าใจมาก 

ภาพรวม 3.15 0.25 พอเข้าใจ 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจการน าเสนอ               
งบการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และแก้ไขข้อผิดพลาด ความรู้ความเข้าใจเร่ืองอ่ืนๆ 
และความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ                 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพอเข้าใจ ( x = 3.15) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจะมีทัง้ระดบัเข้าใจมาก

และพอเข้าใจ โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ ต้นทุนการกู้ ยืม ( x = 

3.92) กิจการต้องจดัท างบการเงินอย่างน้องปีละหนึ่งครัง้  ( x = 3.90) กิจการต้องไม่น าสินทรัพย์

และหนีส้ิน มาหักกลบกัน ( x = 3.74) กิจการต้องมีการระบุเอกลักษณ์ในการจัดท างบการเงิน

อย่างชดัเจน ( x = 3.67) ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ( x = 3.65)  ความเป็นมา

และวตัถุประสงค์ ( x = 3.62)  การรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ( x = 3.63)  รายได้ 

( x = 3.61)   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  ( x = 3.54)  ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ( x = 3.54) ภาษีเงินได้ ( x = 3.52) 

ขอบเขตของมาตรฐาน( x = 3.47)การเปิดเผยข้อมูลเม่ือมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน  ( x = 3.40) 

นโยบายการบญัชี ( x = 3.33) มาตรฐานนีไ้ม่ก าหนดให้กิจการต้องท างบกระแสเงินสด ( x = 

3.30) กรอบแนวคิด ( x = 3.29) ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการ
และการแสดงรายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวด  

( x = 3.21) การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี ( x = 3.19) สัญญาเช่า ( x = 3.17) งบ
การเงินท่ีสมบรูณ์ในมาตรฐานนี ้ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ( x = 3.16) การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหนีส้ิน หรือ

จ านวนท่ีมีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด  ( x = 3.13) ลูกหนี  ้( x = 2.99) การ

เปิดเผยข้อมูลประมาณการทางบญัชี ( x = 2.91) สินค้าคงเหลือ ( x = 2.86) สัญญาก่อสร้าง 

( x = 2.86) ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ( x = 2.79) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ( x = 

2.65) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( x = 2.65) เงินลงทุน ( x = 2.59) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

( x = 2.59) ตามล าดบั 
 
 
 
 



 

49 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตารางที่  4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยรวมและรายด้านของผู้ท าบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

บัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

 แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 

F P-
value 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน ระหวา่งกลุม่ .06 2 .031 .164 0.849 
  ภายในกลุม่ 67.67 353 .192     
  รวม 67.73 355       

ความรู้ความเข้าใจการน าเสนองบ
การเงินในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

ระหวา่งกลุม่ 1.14 2 .569 3.947 0.020* 
ภายในกลุม่ 50.85 353 .144     

รวม 51.99 355       

ความรู้ความเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บญัชี และแก้ไขข้อผิดพลาด 

ระหวา่งกลุม่ 4.95 2 2.474 7.124 0.001* 
ภายในกลุม่ 122.60 353 .347     

รวม 127.55 355       

ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอื่นๆ 
  
  

ระหวา่งกลุม่ 1.72 2 .861 3.211 0.042* 
ภายในกลุม่ 94.72 353 .268     

รวม 96.44 355       

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
  
  

ระหวา่งกลุม่ 1.07 2 .535 2.546 0.080 

ภายในกลุม่ 74.16 353 .210     
รวม 75.23 355       

รวม 
  
  

ระหวา่งกลุม่ .34 2 .169 2.645 0.072 
ภายในกลุม่ 22.56 353 .064     

รวม 22.90 355       

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4  ผลการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมี
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ระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value สงูกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value>0.05) แสดงว่า
ผู้ท าบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
นัน้คือ สมมตฐิานไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ 
 
 ส่วนผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า เกือบทกุด้านมีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตไุด้ (P-value) 
ต ่ากว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ (P-value<0.05) ยกเว้นด้านความรู้ทั่วไปเก่ียวกับมาตรฐาน 
และความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะมีระดับนัยส าคัญท่ีสังเกตุได้                 
(P-value) สงูกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value>0.05) 
 
ตารางที่  5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยรวมและรายด้านของผู้ท าบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านบญัชีแตกตา่งกนั 
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

บัญชีตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

 แหล่งของ

ความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F P-value 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน ระหวา่งกลุม่ 0.06 2 0.03 1.16 0.06 

  ภายในกลุม่ 67.67 353 0.19     

  รวม 67.73 355       

ความรู้ความเข้าใจการน าเสนอ 
งบการเงินในมาตรฐานการรายงาน 

ระหวา่งกลุม่ 1.14 2 0.57 3.95 0.02* 

ทางการเงิน ภายในกลุม่ 50.85 353 0.14     

  รวม 51.99 355       

ความรู้ความเข้าใจการ
เปลีย่นแปลงนโยบาย 

ระหวา่งกลุม่ 4.95 2 2.47 7.12 0.00* 

การบญัชี การเปลีย่นแปลง
ประมาณ 

ภายในกลุม่ 122.6 353 0.35     

การทางบญัชี และแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

รวม 127.55 355       
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ตารางท่ี 5 (ตอ่) 
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

บัญชีตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

 แหล่งของ

ความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F P-value 

ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอื่นๆ ระหวา่งกลุม่ 1.72 2 0.86 3.21 0.04* 

  ภายในกลุม่ 94.72 353 0.27     

  รวม 96.44 355       

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ระหวา่งกลุม่ 1.07 2 0.53 2.55 0.05* 

 
ภายในกลุม่ 74.16 353 0.21     

  รวม 75.23 355       

รวม ระหวา่งกลุม่ 0.34 2 0.17 2.64 0.03* 

  ภายในกลุม่ 22.56 353 0.06     

  รวม 22.9 355       

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี
ระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) ต ่ากว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value>0.05) แสดงว่า
ผู้ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านบัญชีแตกต่างกัน มีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั นัน้คือ สมมตฐิานได้รับการสนบัสนนุ 

 
 ส่วนผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า เกือบทกุด้านมีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) 
ต ่ากว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value < 0.05) ยกเว้นด้านความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับมาตรฐาน 
จะมีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) สงูกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value > 0.05) 
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ตารางที่  6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยรวมและรายด้านของผู้ท าบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีระดบัต าแหนง่แตกตา่งกนั 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

 แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P-value 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน ระหวา่งกลุม่ 9.509 5 1.9 11.43 0.00* 

  ภายในกลุม่ 58.22 350 0.17     

  รวม 67.729 355       

ความรู้ความเข้าใจการน าเสนอ ระหวา่งกลุม่ 1.497 5 0.3 2.08 0.07 

งบการเงินในมาตรฐานการรายงาน ภายในกลุม่ 50.489 350 0.14     

 ทางการเงิน รวม 51.986 355       

ความรู้ความเข้าใจการเปลีย่นแปลง
นโยบาย 

ระหวา่งกลุม่ 17.326 5 3.47 11 0.00* 

การบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ
การทางบญัชี และแก้ไข 

ภายในกลุม่ 110.226 350 0.31     

ข้อผิดพลาด รวม 127.551 355       

ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอื่นๆ ระหวา่งกลุม่ 10.44 5 2.09 8.5 0.00* 

  ภายในกลุม่ 85.998 350 0.25     

  รวม 96.439 355       

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการ ระหวา่งกลุม่ 10.648 5 2.13 11.54 0.00* 

รายงานทางการเงิน ภายในกลุม่ 64.579 350 0.18     

  รวม 75.227 355       

รวม ระหวา่งกลุม่ 2.548 5 0.51 8.76 0.00* 

  ภายในกลุม่ 20.354 350 0.06     

  รวม 22.903 355       

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 6  ผลการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี
ระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) ต ่ากว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value<.05) แสดงว่า
ผู้ท าบญัชีท่ีมีระดบัต าแหน่งแตกต่างกัน มีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน 
นัน้คือ สมมตฐิานได้รับการสนบัสนนุ 
 ส่วนผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า เกือบทกุด้านมีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) 
ต ่ากว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value<0.05) ยกเว้นด้านความรู้ความเข้าใจการน าเสนอ                  
งบการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะมีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) สงูกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value>0.05) 
 

ตารางที่  7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยรวมและรายด้านของผู้ท าบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพนูศกัยภาพด้านวิชาการแตกตา่งกนั 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ 

 แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
S S df 

Mean 
Square 

F P-value 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน ระหวา่งกลุม่ 0.705 2 0.353 1.857 0.158 

  ภายในกลุม่ 67.024 353 0.19     

  รวม 67.729 355       

ความรู้ความเข้าใจการน าเสนอ 
งบการเงินในมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน 

ระหวา่งกลุม่ 0.724 2 0.362 2.493 0.084 

ภายในกลุม่ 51.262 353 0.145     

รวม 51.986 355       

ความรู้ความเข้าใจการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง 
ประมาณการทางบญัชีข้อผิดพลาด 

ระหวา่งกลุม่ 1.868 2 0.934 2.624 0.074 

ภายในกลุม่ 125.683 353 0.356     

รวม 127.551 355       

ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอื่นๆ ระหวา่งกลุม่ 0.166 2 0.083 0.305 0.738 

  ภายในกลุม่ 96.273 353 0.273     

  รวม 96.439 355       

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ระหวา่งกลุม่ 0.08 2 0.04 0.189 0.828 

การรายงานทางการเงิน ภายในกลุม่ 75.147 353 0.213     

  รวม 75.227 355       

รวม ระหวา่งกลุม่ 0.048 2 0.024 0.372 0.689 

  ภายในกลุม่ 22.855 353 0.065     

  รวม 22.903 355       

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 7  ผลการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมี
ระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) สงูกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value>0.05) แสดงว่า
ผู้ท าบัญชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพด้านวิชาการแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความ
ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั นัน้คือ สมมตฐิานไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ 
 

ตารางที่  8  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยรวมและรายด้านของผู้ท าบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ตาม พรบ.การบญัชี 2543 แตกตา่งกนั 

ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 

 แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P-value 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน ระหวา่งกลุม่ 1.607 3 0.536 2.852 0.037* 

  ภายในกลุม่ 66.122 352 0.188     

  รวม 67.729 355       

ความรู้ความเข้าใจการน าเสนอ ระหวา่งกลุม่ 6.558 3 2.186 16.937 0.000* 

งบการเงินในมาตรฐานการ ภายในกลุม่ 45.428 352 0.129     

 รายงานทางการเงิน รวม 51.986 355       

ความรู้ความเข้าใจการ
เปลีย่นแปลงนโยบาย การบญัชี 
การเปลีย่นแปลงประมาณ 
การทางบญัชี และข้อผิดพลาด 

ระหวา่งกลุม่ 1.992 3 0.664 1.861 0.136 

ภายในกลุม่ 125.56 352 0.357     

รวม 127.551 355       

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
  

ระหวา่งกลุม่ 9.232 3 3.077 16.414 0.000* 

ภายในกลุม่ 65.995 352 0.187     

รวม 75.227 355       

รวม ระหวา่งกลุม่ 2.19 3 0.73 12.408 0.000* 

  ภายในกลุม่ 20.712 352 0.059     

  รวม 22.903 355       

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 8  ผลการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี
ระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) ต ่ากว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value<.05) แสดงว่า
ผู้ท าบัญชีท่ีมีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามพรบ.การบัญชี 2543 แตกต่างกัน มีผลต่อความ
ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะโดยรวมแตกตา่งกนั นัน้คือ สมมตฐิานได้รับการสนบัสนนุ 

 
 ส่วนผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า เกือบทกุด้านมีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้ (P-value) 
ต ่ ากว่าระดับนัยส าคัญ ท่ีก าหนดไว้ (P-value<0.05) ยกเว้นด้านความ รู้ความเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และแก้ไขข้อผิดพลาดจะ
มีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตได้(P-value) สงูกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value>0.05) 
 
ตารางที่  9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญ ชี                    
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยรวมและรายด้านของผู้ท าบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ ท่ีมีการเป็นสมาชิกเก่ียวกับสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการบญัชี /ด้านธุรกิจ
แตกตา่งกนั 
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

 แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P-value 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน ระหวา่งกลุม่ 1.19 2 0.59 3.15 0.04* 

  ภายในกลุม่ 66.54 53 0.19     

  รวม 67.73 55       

ความรู้ความเข้าใจการน าเสนอ ระหวา่งกลุม่ 2.76 2 1.38 9.89 0.00* 

งบการเงินในมาตรฐาน ภายในกลุม่ 49.23 53 0.14     

 การรายงานทางการเงิน รวม 51.99 55       

ความรู้ความเข้าใจการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชี 

ระหวา่งกลุม่ 4.35 2 2.17 6.23 0.00* 

การเปลีย่นแปลงประมาณ ภายในกลุม่ 123.2 53 0.35     

การทางบญัชี และแก้ไขข้อผิดพลาด รวม 127.55 55       

 
 



 

56 

ตารางท่ี 9  (ตอ่) 
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

 แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P-value 

ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอื่นๆ 
  
  

ระหวา่งกลุม่ 3.41 2 1.7 6.47 0.00* 

ภายในกลุม่ 93.03 53 0.26     

รวม 96.44 55       

ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการ ระหวา่งกลุม่ 7 2 3.5 18.11 0.00* 

รายงานทางการเงิน ภายในกลุม่ 68.23 53 0.19     

  รวม 75.23 55       

รวม ระหวา่งกลุม่ 2.29 2 1.15 19.62 0.00* 

  ภายในกลุม่ 20.61 53 0.06     

  รวม 22.9 355       

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 9  ผลการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี
ระดบันยัส าคญัท่ีสังเกตได้ (P-value) ต ่ากว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไว้ (P-value<.05) ท่ีมีการ
เป็นสมาชิกเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการบญัชี/ด้านธุรกิจแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความความรู้
ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะโดยรวมแตกตา่งกนั นัน้คือ สมมตฐิานได้รับการสนบัสนนุ 
  
 
 
 
 


