
บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
             การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มีประเด็นส าคญัในการน าเสนอ
ตามล าดบั ดงันี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. การอภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ในการสรุปผลการวิจยั ผู้ วิจยัได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ท า
บญัชี และส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด โดยผู้ วิจัยขอสรุป
ผลการวิจยัตามล าดบัดงันี ้
   
 ส่วนที่ 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้จดัท าบญัชี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้จดัท าบญัชี พบว่า ผู้จดัท าบญัชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 66.9) รองลงมาคือเพศชาย (ร้อยละ 33.1) ส่วนมากมีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี (ร้อยละ 
28.9)รองลงมามีอายุระหว่าง 20 - 25 ปี (ร้อยละ 23.3)  มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 15.4) 
รองลงมามีอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี (ร้อยละ  12.1) มากกว่า 50 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 11.2 ) และมีอายุ
น้อยกว่า 20 ปี (ร้อยละ 9.0) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี (ร้อยละ 
63.5) รองลงมาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 19.9) และระดับต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 16.6) 
ส่วนมากจะมีประสบการณ์การท างานด้านบญัชี 2 – 5 ปี (ร้อยละ 27.8) รองลงมามีประสบการณ์
ท างานด้านบัญชี 6– 10 ปี  (ร้อยละ 24.4) มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชี  11-15 ปี (ร้อยละ  
15.4) มีประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 16– 20 ปี (ร้อยละ 12.1) มีประสบการณ์ท างานด้านบญัชี
มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป (ร้อยละ 11.2 )และมีประสบการณ์ท างานด้านบญัชีน้อยกว่า 2 ปี (ร้อยละ 
9.0) และก าลงัปฏิบตัิงานอยู่ในต าแหน่งพนกังานบญัชี/การเงิน (ร้อยละ 47.5) รองลงมาหวัหน้า
ฝ่ายบญัชี/สมห์ุบญัชี (ร้อยละ 35.4) และต าแหนง่ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน (ร้อยละ17.1) 
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ผู้ จัดท าบญัชีส่วนใหญ่จะเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ  
มากกว่า 2 ครัง้ต่อปี (ร้อยละ 56.2)  รองลงมา 2 ครัง้ต่อปี (ร้อยละ 31.7) และเข้ารับฝึกอาบรม 1 
ครัง้ต่อปี (ร้อยละ 12.1) อีกทัง้ผู้ จัดท าบัญชีจะต้องเข้ารับการฝึกอาบรมการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี 2543 สว่นมากจะเข้ารับการฝึกอบรม มากกวา่ 9 ชัว่โมงตอ่ปี
ขึน้ไป (ร้อยละ 46.6) รองลงมา 9 ชั่วโมงต่อปี (ร้อยละ 42.1) และ 6 ชั่วโมงต่อปี (ร้อยละ 11.2) 
นอกจากจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้วผู้ จัดท าบัญชีส่วนมากจะเป็นสมาชิกเก่ียวกับสิ่งพิมพ์ท่ี
เก่ียวกับวิชาชีพการบญัชี/ด้านธุรกิจของสภาวิชาชีพบญัชี (ร้อยละ 55.9) รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์
วารสารอ่ืนๆ (ร้อยละ 21.9)  วารสารอ่ืนด้านธุรกิจ (ร้อยละ16.9) และไม่เป็นสมาชิกของสิ่งพิมพ์
ใดๆ (ร้อยละ 5.3) 

 
 ส่วนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมตฐิานตามกรอบแนวคิด 

  ผลความคดิเห็นของผู้จดัท าบญัชีตอ่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ได้แก่ ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกับมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจการน าเสนองบการเงินในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บญัชี และแก้ไขข้อผิดพลาด ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอ่ืนๆ และความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามล าดบั ดงันี ้
 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ พบว่า ผู้จดัท าบญัชี   
มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ พอเข้าใจมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับ                  
จากมากไปหาน้อย พบวา่ ด้านความรู้ความเข้าใจการน าเสนองบการเงินในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงิน  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน และความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และแก้ไขข้อผิดพลาด ความรู้ความเข้าใจด้านเร่ือง
อ่ืนๆ ตามล าดบั 
 
 นอกจากนี ้ผลการวิเคราะห์ข้อย่อยในแตล่ะด้าน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านความรู้ทั่วไปเก่ียวกับมาตรฐาน                 
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จากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1)  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (2)  ขอบเขตของมาตรฐาน และ                 
(3) กรอบแนวคดิ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในการน าเสนองบการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1)  กิจการต้องจดัท างบการเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ (2)  กิจการต้อง
ไม่น าสินทรัพย์และหนีส้ิน มาหักกลบกัน (3)  กิจการต้องมีการระบุเอกลักษณ์ในการจัดท า                   
งบการเงินอย่างชัดเจน (4)  มาตรฐานนีไ้ม่ก าหนดให้กิจการต้องท างบกระแสเงินสด และ                          
(5)  งบการเงินท่ีสมบรูณ์ในมาตรฐานนี ้ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของ หมายเหตปุระกอบงบการเงินตามล าดบั 
 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชี และแก้ไขข้อผิดพลาด จากมากไปน้อย ได้แก่ (1)  นโยบายการบญัชี (2)  การเปิดเผย
ข้อมูลเม่ือมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน (3)  ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดง
รายการและการแสดงรายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่ง                  
หรือหลายงวด (4)  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี (5)  การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชี หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือหนีส้ิน หรือจ านวนท่ีมีการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหวา่งงวด และ 6.การเปิดเผยข้อมลูประมาณการทางบญัชี ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจด้านเร่ืองอ่ืนๆ จากมากไปน้อย ได้แก่ (1)  ลูกหนี ้(2)  สินค้า
คงเหลือ (3)  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (4)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5)  สินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน (6)  เงินลงทนุ และ (7)  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จากมากไปหาน้อย ได้แก่                 
(1)  ต้นทุนการกู้ ยืม (2)  ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ (3)  การรับรู้รายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ (4)  รายได้ (5)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (6)  ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (7)  ภาษีเงินได้ (8)  สัญญาเช่า 
และ (9)  สญัญาก่อสร้างตามล าดบั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด ผู้ วิจัยขอสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตามล าดบัข้อท่ีก าหนดดงันี ้
 สมมติฐานข้อที่  1  ผู้ จัดท าบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 
 

จากผลการวิจยั พบวา่ ผู้ท าบญัชีท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นัน้คือ 
สมมตฐิานข้อ 1 ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ 

 
สมมติฐานข้อที่  2  ผู้จดัท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานด้านบญัชีแตกตา่งกนั มีผล

ให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานด้านบญัชีต่างกัน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ินัน้คือ สมมตฐิานข้อ 2 ได้รับการสนบัสนนุ 

 
สมมติฐานข้อที่  3  ผู้ จดัท าบญัชีท่ีมีระดบัต าแหน่งแตกต่างกัน มีผลให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจยั พบวา่ ผู้ท าบญัชีท่ีมีระดบัต าแหนง่ตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

มีผลตอ่ความความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นัน้คือ 
สมมตฐิานข้อ 3 ได้รับการสนบัสนนุ 
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สมมติฐานข้อที่  4  ผู้จดัท าบญัชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพด้านวิชาการ
แตกต่างกัน มีผลให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ท าบญัชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพด้านวิชาการ

ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ินัน้คือ สมมตฐิานข้อ 4 ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ 

 
สมมติฐานข้อที่  5  ผู้ จัดท าบัญชีท่ีมีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม พรบ.การบัญชี 

2543 แตกต่างกัน มีผลให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ ท าบัญชีท่ีมีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม พรบ.การบัญชี 

2543 ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจัดท า                     
บญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวม
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ินัน้คือ สมมตฐิานข้อ 5 ได้รับการสนบัสนนุ 

 
สมมตฐิานข้อที่ 6  ผู้จดัท าบญัชีท่ีมีการเป็นสมาชิกเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการ

บญัชี/ด้านธุรกิจแตกต่างกัน มีผลให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ท าบญัชีท่ีมีการเป็นสมาชิกเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการ

บญัชี/ด้านธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ินัน้คือ สมมตฐิานข้อ 6 ได้รับการสนบัสนนุ 

 
การอภปิรายผล 
 
 การอภิปรายผลจากสมมตฐิานการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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 สมมติฐานข้อที่  1  ผู้ จัดท าบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 
 

จากผลการวิจยั พบวา่ ผู้ท าบญัชีท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลตอ่ความความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ี ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ                          
ซึง่ไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ เยาวลกัษณ์ สขุวิบลูย์ (2549) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความรู้ ความคดิเห็น
และผลท่ีเกิดขึน้จากการบังคบัใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความรู้เก่ียวกับพระราชบญัญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 
แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดในปัจจุบนัได้มีประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้ ท าบัญชี                       
พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนดให้ผู้ท าบญัชีต้องเข้ารับการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพทกุรอบสามปี 
โดยในแต่ละรอบต้องมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงทัง้นี ้ในแต่ละปีผู้ ท าบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพไม่น้อยกวา่ 6 ชัว่โมง ซึง่ท าให้ผู้ท าบญัชีทกุคนต้องเข้าอบรมเพ่ือเพิ่มพนู 
พฒันาความรู้ทางด้านบญัชี ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ท าบญัชีจะต้องอบรมในหวัข้อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบตังิาน 

 
สมมติฐานข้อที่  2  ผู้จดัท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานด้านบญัชีแตกตา่งกนั มีผล

ให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานด้านบญัชีต่างกัน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เน่ืองจากผู้จดัท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 2-5  ปี มีความรู้ความเข้าใจในการ
จดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยรวมมากกว่า ผู้ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์
ท างานด้านบัญชี 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี เพราะผู้ ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 - 5 ปี 
ส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างาน มีความกระตือ้รือ้ร้น มีความรู้ ความเข้าใจ ความสุขุมรอบคอบ ในการ
ตดัสินใจ อีกทัง้มีความสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ดี ในขณะท่ีผู้ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ด้าน
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บญัชี 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี อยู่ในวยักลางคน ประกอบกับไม่มีความช านาญในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ดังนัน้ ประสบการณ์ท างานด้านบัญชี ของผู้ ท าบัญชีท่ีแตกต่างดังกล่าว ส่งผลให้
ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะแตกตา่งกนั 

 
 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อจัฉราวดี ล า้เลิศ (2548) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจ

ของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตในการตรวจสอบกองทนุรวม โดยอ้างอิงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 42 
เร่ือง การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุ ซึ่งพบว่าอายุการท างานหรือ
ประสบการณ์ในอาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตใน
การตรวจสอบกองทุนรวม ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อก าหนดให้ผู้ท าบญัชีทุกคนต้องเข้าอบรมเพ่ือ
เพิ่มพนู พฒันาความรู้ทางด้านบญัชี ซึ่งท าให้นกับญัชีจะต้องอบรมในหวัข้อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบตังิาน 

 
ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของกรรณิการ์  จนัทร์โพธ์ิ (2549)  ได้ท าการวิจยัเร่ืองความรู้

ความสามารถทางการบัญชีของนักบญัชีในเขตพืน้ท่ีจังหวดัมหาสารคาม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการท าบัญชี 5 - 10 ปี และเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการ
บญัชี 1 - 2 ครัง้ต่อปี  นกับญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความสามารถโดยรวมและเป็นราย
ด้านทกุด้านในระดบัมาก ได้แก่ ด้านเจตคติ เช่น มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งานไปพร้อมๆกับความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ด้านทักษะทางพฤติกรรม เช่น มีการจดัล าดบั
การท างานเพ่ือให้งานเสร็จตามก าหนดเวลา และด้านความคดิท่ีเป็นระบบและกว้างไกล เช่นมีการ
วางแผนการท างานและปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ให้เรียบร้อยและตรงตามก าหนดเวลา                       
นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานด้านการท าบญัชี 11 - 15 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
มีความรู้ความสามารถทางการบัญชีโดยรวม ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกลมากกว่า 
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติ งานทางด้านการท าบัญ ชี มากกว่า 16 ปี  และต ่ ากว่า  5 ปี                              
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการท าบัญชี 11 - 15 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
ความรู้ความสามารถทางการบญัชีด้านความรู้ทางเทคนิคมากกว่า ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน
ทางด้านการท าบญัชีมากกวา่ 16 ปี 

 
สมมติฐานข้อที่  3  ผู้ จดัท าบญัชีท่ีมีระดบัต าแหน่งแตกต่างกัน มีผลให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 
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จากผลการวิจยั พบวา่ ผู้ท าบญัชีท่ีมีระดบัต าแหนง่ตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลตอ่ความความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เน่ืองจาก
ต าแหน่งงานในระดบัท่ีแตกต่างกันอาจกระทบต่อโอกาสในการได้รับความรู้เพิ่มเติมจากบริษัทท่ี
แตกตา่งกนัจึงส่งผลตอ่ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะแตกต่างกัน นอกจากนัน้ผลการศึกษายงัสอดคล้องกับ อาภาศรี ตระกูลจัน่นาค 
(2551)ท่ีท าการศกึษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ในจงัหวัดปทมุธานี ซึ่งพบว่าต าแหน่งงาน มีความสมัพนัธ์กบัความรู้
ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 

 
สมมติฐานข้อที่  4  ผู้จดัท าบญัชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพด้านวิชาการ

แตกต่างกัน มีผลให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ท าบญัชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพด้านวิชาการ

ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัอาภาศรี ตระกลูจัน่นาค (2551) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง 
ความรู้ความเข้าใจของผู้ ท าบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 เร่ือง การน าเสนอ                     
งบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการเข้ารับการอบรม                   
มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ ท าบัญชีท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และมี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 

 
สมมติฐานข้อที่  5  ผู้ จัดท าบัญชีท่ีมีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม พรบ.การบัญชี 

2543แตกต่างกนั มีผลให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

 
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ ท าบัญชีท่ีมีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม พรบ.การบัญชี 

2543 ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจัดท า                 
บญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ อาภาศรี ตระกูลจั่นนาค (2551)                     
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ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจของผู้ ท าบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35                   
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ในจงัหวดัปทมุธานี ซึ่งพบว่าต าแหน่งงาน มีความสมัพนัธ์กบัความ รู้
ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05 และมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 

 
สมมตฐิานข้อที่ 6  ผู้จดัท าบญัชีท่ีมีการเป็นสมาชิกเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการ

บญัชี/ด้านธุรกิจแตกต่างกัน มีผลให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญ ชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยรวมแตกตา่งกนั 

จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ท าบญัชีท่ีมีการเป็นสมาชิกเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการ
บญัชี/ด้านธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเน่ืองจากผู้ ท่ีเป็นสมาชิกเก่ียวกับสิ่งพิมพ์หรือ
วารสารด้านบญัชีนัน้จะได้รับวารสารด้านบัญชี ซึ่งท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย หรือการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีอยูเ่ป็นประจ าท าให้มีความรู้เพิ่มยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะนัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมีการศกึษาถึงความแตกต่างของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ นอกจากนีค้วรมีการศึกษาเชิงลึกโดยการสมัภาษณ์ผู้ท า
บญัชีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ซึ่งจะท าให้ได้รายละเอียด ข้อเสนอแนะ
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ นอกจากนีใ้นการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการ
แบง่กลุ่มตวัอย่างโดยการจดัเป็นกลุ่มอตุสาหกรรม เพ่ือท าให้สามารถน าไปปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้  


