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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการคิดค่าเสื่อมราคาของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีเร่ืองค่าเสื่อมราคา 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดการ
ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  119 บริษัท สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าร้อย
ละ แสดงในรูปของตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย  และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการหาความสัมพันธ์
ของตัวแปร ทดสอบสมมติฐานของการศึกษาสถิติที่ใช้ได้แก่ ไคว์สแคว์  Chi-square  ผู้ศึกษาได้น า
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบบันทึกข้อมูล มาประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ได้ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติระดับนัยส าคัญ 0.05  

            จากการศึกษาพบว่าขนาดของกิจการและประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมมีการก าหนดนโยบาย
บัญชีเร่ืองการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน,เคร่ืองจักร,อาคาร 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีเส้นตรง การก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณการอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประเภทอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานจะประมาณอายุการใช้งาน 5-10 ปี 
สินทรัพย์ประเภทเคร่ืองจักร ประมาณอายุ 10-20 ปี และสินทรัพย์ประเภทอาคารการประมาณการ
อายุการใช้งาน 10-20 ปี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1.ขนาดของกิจการและประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่มี
ขนาดกิจการและประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกันมีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ไม่แตกต่างกัน 2. 
ขนาดของกิจการแตกต่างกันมีการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน, เคร่ืองจักร ไม่แตกต่างกัน3.ขนาดของกิจการแตกต่างกันมีการ
ก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณอายุการใช้งานของอาคารแตกต่างกัน4. ประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรมแตกต่างกันมีการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณอายุการใช้งานของอาคารไม่
แตกต่างกัน 5.ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกันมีการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณ
อายุการใช้งานอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองจักรประมาณอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน 
ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติม ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยควรจะมีการเพิ่มจ านวนตัวอย่างจาก119 บริษัทเพื่อท าให้ข้อมูลการท าสถิติในSPSS มี
ค่าความเชื่อมั่นมากขึ้นและควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาและการ
ประมาณอายุการใช้งาน ส าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่ครบถ้วน ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น 
 

บทน า 
สภ า วิ ช า ชี พบั ญชี ใ นพ ระบ รม

ราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ.2554 
มีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทั้งหมดจ านวน 37 ฉบับ 
ทั้งนี้ มีมาตรฐานการบัญชีที่น่าสนใจอยู่หนึ่ง
ฉบับ ที่จะกล่าวถึงคือ ฉบับที่ 16 (ปรับปรุงปี 
2552) เร่ืองค่าเสื่อมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็น
มาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ก าหนดถึง
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผย
ข้อมูล เกี่ ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                                                     
(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2556) 

หลักการค่าเสื่อมราคาเป็นตัวแปรใน
การท าบัญชี เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น
ตัว เงิ นไม่มี ก ารจ่ า ย เป็นตั ว เ งิ นออกไป
เหมือนกับพวก ค่าเช่า เงินเดือน และ ค่า
นายหน้า เป็นต้น หากแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่
ประมาณการณ์ขึ้นมา ส าหรับสินทรัพย์ที่มี
อายุการใช้ งานและให้ประโยชน์แก่กิจการ
เกิน 1 ปี เช่น รถยนต์,อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
เ ช่ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ,เ ค ร่ื อ ง ถ่ า ย
เอกสาร  เคร่ืองโทรสาร เป็นต้น เคร่ือง

ตกแต่งส านักงาน เช่นโต๊ะ, เก้าอ้ี, โซฟา. ชุด
รับแขก เป็นต้น โดยกิจการไม่สามารถที่จะ
น ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดในปีที่มีการ
ซื้อได้ในคราวเดียว จะต้องมีการเฉลี่ยหักเป็น       
ค่าใช้จ่ายออกไปแต่ละปี ซึ่งหลักเกณฑ์ใน
การคิดค านวณเฉลี่ยก็แตกต่างกันออกไปใน
สินทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงิน 
ของกิจการดังนั้น จึงถือเป็นหัวใจของธุรกิจที่
ใช้ในการรายงานข้อมูลฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของกิจการต่างๆ   เพื่อให้
ข้อมูลงบการเงินมีความถูกต้องชัด เจน
โปร่งใสและสามารถเปรียบเทียบฐานะ
การเงินระหว่างกิจการได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดหลักการบันทึกบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Accounting 
Standards Board : IASB) ได้พยายามที่จะ
ก าหนดมาตรฐานการบัญชีให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันทั่วโลก (วันชัย ธนากรกิจกุล และ
ชารี สาทรกิจ, 2554:2)  
          การบันทึกค่าเสื่อมราคาในระบบบัญชี

เกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการ 

ภ า ย ใ ต้ ม า ต รฐ านก า รบั ญชี ฉบั บที่  1 6 

(ปรับปรุงปี 2552) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใน

การรับรู้รายการ การเปิดเผยข้อมูล และการ
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วัดมูลค่าของราคาทุนวิธีการตีราคาใหม่ และ

ค่าเสื่อมราคา  โดยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

เ กี่ ย วกับก ารค านวณค่ า เสื่ อมราค า  ได้

ก าหนดให้กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิด

ค านวณค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ที่กิจการ

คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งค่าเสื่อมราคา 

ถือว่าเป็นรายจ่ายของกิจการในส่วนที่ไม่เป็น

ตัวเงิน ดังนั้น หลักการบันทึกค่าเสื่อมราคาจึง

เป็นวิธีที่จะน ามาใช้ในการจัดท างบการเงิน

เพื่อแสดงมูลค่ารายจ่ายลดลงและส่งผลให้

ก าไรสุทธิของกิจการสูงขึ้น เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (สุเทพ  พงษ์พิทักษ์, 2555) 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1 .  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ก าหนดนโยบายการบัญชีเร่ืองค่าเสื่อมราคา
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ก าหนดการประมาณอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1. ขนาดของกิจการแตกต่างกันมีการ
ก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการคิดค่าเสื่อม
ราคาที่แตกต่างกัน 

            2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่าง
กันมีการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการคิดค่า
เสื่อมราคาที่แตกต่างกัน 

            3. ขนาดของกิจการแตกต่างกันมีการ
ก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน 

            4. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่าง
กันการก าหนดนโยบายบัญชี เ ร่ืองการ
ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่
แตกต่างกัน 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
             วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา  

        1.กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิด
ค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์ 2.กิจการต้องทบทวน
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่าง
น้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชีหากกิจการพบว่า
ลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ 3.กิจการ
ต้อง เปลี่ ยนวิธีการคิดค่า เสื่ อมราคา เพื่ อ
สะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
กิจการสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งมี
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หลายวิธีปันส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมรา
คามีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือ
ลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผล
ท าให้ค่าเสื่อมราคามีจานวนคงที่ตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง วิธี
ยอดคงเหลือลดลงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคา
ลดลงตลอดอายุ การให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ วิธีจ านวนผลผลิตมีผลท าให้ค่า
เสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่
คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ กิจการต้อง
เลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบ
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตของสินทรัพย์อย่างแท้จริงและต้อง
ใช้อย่างสม่ าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี 
เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น
เปลี่ยนไป (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2556) 

วิธีการการศึกษา    

ประชากรในการศึกษาค ร้ังนี้ได้แก่
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  497 บริษัท และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างจากสูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 119 บริษัท 

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา    

       เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ด าเนินการ
เก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล โดยจัดเก็บ

ข้อมูลจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวบรวมมา
จากฐานข้อมูลของคณะกรรมการก ากับ
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ 
(www.sec.or.rh)    

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ 

(Secondary Data) จากฐานข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รายงาน
ประจ าปี และงบการเงินปี 2555 ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มาประกอบการศึกษาเพื่อให้งานศึกษา
ค้นคว้าอิสระมีความสมบูรณ์   

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคทาง

สถิติสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้:- 
1.สถิ ติ เ ชิ งพ รรณนา  ใช้ ในก า ร

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแจกแจงหรือ
อธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่ ใช้ใน
การศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าร้อยละ โดย
แสดงในรูปของตารางแจกแจงความถี่  และ
ค่าเฉลี่ย 

2.สถิติ เ ชิ งอนุม านใช้ ในการหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรและทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยสถิติที่ใช้ได้แก่ ไคว์ส
แคว์  Chi-square ในที่นี้ก าหนดนัยส าคัญที่ 
0.05 
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สรุปผล 

           จากผลการศึกษาพบว่า การก าหนด
นโยบายบัญชีเร่ืองค่าเสื่อมราคากับปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ ขนาดของกิจการ และประเภท
กลุ่มอุตสาหกรรม สามารถสรุปผล ได้ดังนี:้- 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดกิจการและ
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ขนาดของ
กิจการ  จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จ านวน 119 บริษัท ประกอบไปด้วยธุรกิจ
ขนาดเล็ก จ านวน 60 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
50.42  และธุรกิจขนาดใหญ่ จ านวน 59 
บ ริษัท  คิ ด เป็น ร้อยละ  49.58  และแยก
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 8 กลุ่ม
อุ ต ส า หก ร รม  ดั ง นี้  ก ลุ่ ม เ ก ษต รแ ล ะ
อุตสาหกรรม จ านวน 10 บริษัท คิดเป็นร้อย
ละ 8.40%  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร จ านวน 9 บริษัท คิดเป็น 7.56%  กลุ่ม
ทรัพยากร จ านวน 7 บริษัท คิดเป็น 5.88%  
กลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 14 บริษัท คิดเป็น 
11.76% กลุ่มธุรกิจบริการ จ านวน 21 บริษัท 
คิดเป็น 17.65%  กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
จ านวน 19 บริษัท คิดเป็น 15.97% กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค จ านวน 9 บริษัท คิดเป็น 
7.56% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และบริการ
รับเหมาก่อสร้าง จ านวน 30 บริษัท คิดเป็น 
25.21% 

2.ข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์กับ
ขนาดกิจการและประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
พบว่า ดังนี้  1) อุปกรณ์และเคร่ืองใช้
ส านักงาน  กิจการขนาดเล็ก 50.42%  และ

กิจการขนาดใหญ่ 49.58%  2) เคร่ืองจักร
กิจการขนาดเล็ก  47.89% และกิจการขนาด
ใหญ่ 52.11%  3) อาคาร กิจการขนาดเล็ก 
50.89%  และกิ จการขนาดใหญ่  49.11% 
ส าห รับแยกตามกลุ่ ม อุตสาหกรรม  กับ
สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทต่างๆ ครอบครอง ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้  1) กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรม ถือครอง อุปกรณ์  8 . 40% 
เคร่ืองจักร 14.08% และอาคาร 8.93%  2) 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ถือ
ครองอุปกรณ์ 7.56% เคร่ืองจักร 5.63% และ
อาคาร 8.04% 3) กลุ่มทรัพยากร ถือครอง
อุปกรณ์ 5.88% เคร่ืองจักร 8.45% และอาคาร 
5.36% 4) กลุ่มธุรกิจการเงิน ถือครองอุปกรณ์ 
11.76% และอาคาร 9.82% 5) กลุ่มธุรกิจ
บริการ  ถือครองอุปกรณ์ 17.65% เคร่ืองจักร 
7.04% และอาคาร 17.86% 6) กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม ถือครองอุปกรณ์  15.97% 
เคร่ืองจักร 23.94% และอาคาร 16.07%  7) 

กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค  ถือครอง
อุปกรณ์  7.56% เค ร่ืองจักร 12.68% และ
อาคาร 8.04%  8) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ถือครองอุปกรณ์ 25.21% เคร่ืองจักร 
28.17% และอาคาร 25.89% จะเห็นได้ว่า 
กิจการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และขนาด
ของกิจการ มีการถือครองสินทรัพย์ถาวร
แตกต่ า ง กั น ไปตามคว าม จ า เ ป็ น แ ล ะ
ประโยชน์การใช้งานของแต่ละธุรกิจ เช่น 
กิจการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ก็จะมีความจ า
เป็นใช้เคร่ืองจักรในการผลิตสินค้า จึงถือ
ครองสินค้าถาวร ประเภทเคร่ืองจักรมากกว่า 
กิจการในกลุ่มธุรกิจบริการ เป็นต้น 
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3.ข้อมูลวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแยก
ต า ม ขน า ด กิ จ ก า ร แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม            
อุตสาหกรรม 

   3.1ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคิดค่าเสื่อม
ราคาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานกับ
ขนาดกิจการและประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
พบว่า ขนาดของกิจการและประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรม กับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา -
อุปกรณ์ ซึ่งสรุปได้ว่า กิจการทั้งหมด 119 
บริษัท ก าหนดนโยบายวิธีการคิดค่าเสื่อม
ราคาด้วยวิธีเส้นตรง โดยตัดค่าเสื่อมราคาตาม
อายุ การใช้ประโยชน์ของ อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้ส านักงานในแต่ละรายการ 

   3.2ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคิดค่าเสื่อม
ราคาเคร่ืองจักรกับขนาดกิจการและประเภท
กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ขนาดของกิจการ
และประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม กับวิธีการคิด
ค่าเสื่อมราคา-เคร่ืองจักร จะเห็นได้ว่ากิจการ
ส่วนใหญ่ก าหนดนโยบายการคิดค่าเสื่อม
ราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง จ านวน 69 บริษัทและ
วิธีจ านวนผลผลิต จ านวน 2 บริษัท จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 71 บริษัท 

   3.3ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคิดค่าเสื่อม
ราคาอาคารกับขนาดกิจการและประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรม พบว่า ขนาดของกิจการและ
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม กับวิธีการคิดค่า
เสื่อมราคา-อาคาร พบว่า กิจการทุกขนาดและ
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมจ านวน 112 บริษัท
ก าหนดนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธี

เส้นตรง โดยค านวณตามอายุการใช้งานของ
อาคารแต่ละประเภท 

4.ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณอายุ
การใช้งานสินทรัพย์กับขนาดกิจการและ
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 

   4.1ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณอายุ
การใช้งานอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานกับ
ขนาดกิจการและประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
พบว่า ขนาดของกิจการ และประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรม กับการประมาณการอายุการใช้
งานของอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ กิจการขนาดเล็ก มีการ
ก าหนดนโยบายการประมาณอายุการใช้งาน
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานต่ ากว่า 5 ปี 
จ านวน 67.86% ,  5-10 ปี  จ านวน 46.15%  
และอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จ านวน 
44.23% และกิจการขนาดใหญ่  มีการก าหนด
นโยบายการประมาณอายุการใช้งานอุปกรณ์
และเคร่ืองใช้ส านักงาน ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 
32.14% , อายุ 5-10 ปี จ านวน 53.85% และ
อายุมากกว่า 10 ปี จ านวน 55.77% จะเห็นได้
ว่า กิจการขนาดใหญ่มีการก าหนดนโยบายใน
การประมาณการอายุการใช้งานของอุปกรณ์
มากกว่ากิจการขนาดเล็ก แยกพิจารณาตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม กับการประมาณอายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรม อายุการใช้งานของอุปกรณ์ 5-
10 ปี  จ านวน 2.56% และมากกว่า  10 ปี 
จ านวน 17.31%  2) กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร อายุการใช้งานของ
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อุปกรณ์ ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 3.57% อายุ 5-10 
ปี จ านวน 12.82% และมากกว่า 10 ปี จ านวน 
5.77% 3) กลุ่มทรัพยากร อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 3.57% อายุ 5-10 
ปี จ านวน 2.56% และมากกว่า 10 ปี จ านวน 
9.62% 4) กลุ่มธุรกิจการเงิน อายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์ ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 39.29% อายุ 
5-10 ปี จ านวน 5.13% และมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 1.92% 5) กลุ่มธุรกิจบริการ  อายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์  ต่ ากว่า  5  ปี  จ านวน 
21.43% อายุ 5-10 ปี จ านวน 20.51% และ
มากกว่า 10 ปี จ านวน 13.46%  6) กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม อายุการใช้งานของอุปกรณ์ 5-
10 ปี จ านวน 25.64% และมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 17.31%  7) กลุ่มสินค้าอุปโภคและ
บริโภค  อายุการใช้งานของอุปกรณ์ 5-10 ปี 
จ านวน 15.38% และมากกว่า 10 ปี จ านวน 
5.77%   8) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
อายุการใช้งานของอุปกรณ์  ต่ ากว่า  5  ปี 
จ านวน 32.14% อายุ 5-10 ปี จ านวน 15.38% 
และมากกว่า 10 ปี จ านวน 28.85%  จะเห็นได้
ว่า กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มีการ
ก าหนดนโยบายในการประมาณการอายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์แตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการก าหนดอายุการใช้งาน
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานต่ ากว่า 5 ปี 
เช่น กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ก าหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้ส านักงานมากกว่า 10 ปี เช่น กลุ่ม
อุ ตส าหก รรมก า ร เ กษตร  กลุ่ ม สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์  

   4.2ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณอายุ
การใช้งานเคร่ืองจักรกับขนาดกิจการและ
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม  พบว่ากิจการ
ขนาดเล็กและกิจการขนาดใหญ่ จะมีการ
ประมาณอายุการใช้งานเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ 
1 1 -20ปี  ร้ อ ย ล ะ  38.89  ร้ อ ย ล ะ  61.11  
ตามล าดับ  ประเภทอุตสาหกรรมมีการ
ประมาณอายุการใช้งาน-เคร่ืองจักรส่วนใหญ่ 
จะมีการก าหนดอายุการใช้งานตั้งแต่ 11-20 ปี 
ร้อยละ 36.11 

   4.3ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณอายุ
การใช้ ง านอาคารกับขนาดกิ จการและ
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าขนาดของ
กิจการ กับการประมาณการอายุการใช้งาน
ของอาคาร พบว่ากิจการ จะก าหนดอายุการ
ใช้งานของอาคาร ดังนี้ อายุ 10-20 ปี ร้อยละ 
68  และ ร้อยละ 32  ตามล าดับ ส่วนใหญ่
ป ร ะ เ ภ ท อุ ตส าหก ร รม ใ นแต่ ล ะ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรม จะก าหนดอายุการใช้งานของ
อาคารไว้ที่ 10-20 ปี ร้อยละ 20 

การอภิปรายผล 

1.ขนาดของกิจการแตกต่างกันมีการ
ก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการคิดค่าเสื่อม
ราคาแตกต่างกัน  

 จากการศึกษาพบว่าขนาดของกิจการ
แตกต่างกันการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ือง
การคิดค่าเสื่อมราคาไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากไม่ว่าขนาดกิจการจะเป็นขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
ส่วนใหญ่เป็นวิธีเส้นตรงเป็นวิธีที่ง่ายและ
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สะดวกที่สุดไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ดังนั้นขนาด
กิจการจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการก าหนด
นโยบายบัญชีเร่ืองการคิดค่าเสื่อมราคาของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับ อัชญา ไพค า
งาม (2556) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การคิดค่าเสื่อม
ราคา (Straigh Line Method) เป็นวิธีที่นิยมใช้
กันมาก เนื่องจาก ง่ายและสะดวกในการคิด
ค่าเสื่อมราคา โดยมิได้ค านึงถึงขนาดของ
กิจการแต่อย่างใด    

2.ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่าง
กันมีการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการคิดค่า
เสื่อมราคาแตกต่างกัน 

    จากการศึกษาพบว่าประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรมแตกต่างกันการก าหนดนโยบาย
บัญชีเร่ืองการคิดค่าเสื่อมราคาไม่แตกต่างกัน  
ซึ่ งอาจ เนื่ อ งมาจากไม่ ว่ าประ เภทกลุ่ ม
อุตสาหกรรมจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนใหญ่เป็นวิธี
เส้นตรงเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดไม่
ซับซ้อนยุ่ งยาก  ดังนั้นประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรมจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการคิดค่า เสื่อม
ร าค าของบ ริษั ท จดทะ เบี ยน ใ นตล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับ 
อัชญา ไพค างาม (2556) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การ
คิดค่าเสื่อมราคา (Straigh Line Method) เป็น
วิธีที่นิยมใช้กันมาก เน่ืองจาก ง่ายและสะดวก
ในการคิดค่าเสื่อมราคา โดยมิได้ค านึงถึง
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมของกิจการแต่
อย่างใด    

3.ขนาดของกิจการแตกต่างกันมีการ
ก าหนดนโยบายบัญชี เร่ืองการประมาณอายุ
ก า ร ใช้ ง านของ อุปกรณ์ และ เค ร่ื อ ง ใช้
ส านักงาน, เคร่ืองจักร, อาคาร แตกต่างกัน 

3.1ขนาดของกิจการแตกต่างกันมี
การก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณ
อายุการใช้งานของอุปกรณ์และเคร่ืองใช้
ส านักงาน,เคร่ืองจักร แตกต่างกัน  จาก
การศึกษาพบว่าขนาดของกิจการแตกต่างกัน
มีการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณ
อายุการใช้งานของอุปกรณ์และ เครื่องใช้

ส านักงาน, เคร่ืองจักร ไม่แตกต่างกัน    ทั้งนี้
การก าหนดนโยบายบัญชีประมาณอายุการใช้
งานนั้นเมื่อกิจการทุกขนาดไม่ว่าจะเป็น
กิจการขนาดเล็กหรือกิจการขนาดใหญ่เมื่อ
ซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน,คร่ืองจักร
ที่จะใช้เข้ามาสิ่งแรกที่ต้องดูคือ อายุของการ
ให้ประโยชน์หรืออายุการใช้งาน ดังนั้น
กิจการจึงมีการประมาณการอายุการใช้งาน
ตามสภาพการใช้ ง านของอุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้ส านักงาน,เคร่ืองจักร ที่ใกล้เคียงกัน
โดยขนาดของกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับ
การก าหนดนโยบายบัญชีการประมาณการ
อายุ ก า ร ใช้ ง าน อุปกรณ์ และ เค ร่ื อ ง ใช้
ส านัก งาน,  เค ร่ืองจักร  ซึ่ งท า ให้มี ก าร
ประมาณการอายุการใช้งานของอุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้ส านักงาน,เคร่ืองจักรไม่แตกต่างกัน 

3.2ขนาดของกิจการแตกต่างกันมี
การก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณ
อายุการใช้งานของอาคารแตกต่างกัน   จาก
การศึกษาพบว่าขนาดของกิจการแตกต่างกัน



                                                                                                                                                    9                                                                                                                                                                                                           

มีการก าหนดนโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณ
อายุการใช้งานของอาคารแตกต่างกัน การ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของอาคารเป็น
การใช้ดุลยพินิจต้องอาศัยประสบการณ์ของ
กิจการ กิจการแต่ละขนาดอาจมีการสร้าง
อาคารในขนาดแตกต่างกันโดยกิจการขนาด
เล็กอาจมีการสร้างอาคารขนาดเล็กไว้ใช้
ประกอบการด าเนินธุรกิจการประมาณอายุ
การใช้งานมีระยะเวลาน้อยหรือสั้นกว่า
กิจการขนาดใหญ่และกิจการขนาดใหญ่ อาจ
มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่ การประมาณ
การอายุการใช้งานจะมีระยะเวลายาวนาน
หรือมากกว่ากิจการขนาดเล็กท าให้การ
ประมาณการอายุการใช้งานของอาคาร
แตกต่างกัน 

4.ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่าง
กันมีการก าหนดนโยบายบัญชี เ ร่ืองการ
ประมาณอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และ
เคร่ืองใช้ส านักงาน, เคร่ืองจักรแตกต่างกัน 

4.1ประ เ ภทกลุ่ ม อุ ตส าหก ร รม
แตกต่างกันมีการก าหนดนโยบาย บัญชีเร่ือง
การประมาณอายุการใช้งานของอุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้ส านักงาน, เคร่ืองจักรแตกต่างกัน   
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมแตกต่างกันมีการก าหนด
นโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณอายุการใช้
งานของอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน, 
เคร่ืองจักร แตกต่างกัน เป็นผลมาจากแต่ละ
กลุ่ม อุตสาหกรรมมีการประกอบธุรกิ จ
แตกต่างกันไปท าให้การประมาณการอายุการ
ใช้งานแตกต่างกันตามสภาพการใช้งานของ

สินทรัพย์ จึงส่งผลต่อการก าหนดนโยบาย
การประมาณอายุการใช้งานอุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้ส านักงาน, เคร่ืองจักร แตกต่างกัน 

4.2ประ เ ภทกลุ่ ม อุ ตส าหก ร รม
แตกต่างกันมีการก าหนดนโยบาย  บัญชีเร่ือง
การประมาณอายุการใช้งานของอาคาร
แตกต่างกัน  จากการศึกษาพบว่าประเภท
กลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกันมีการก าหนด
นโยบายบัญชีเร่ืองการประมาณอายุการใช้
งานของอาคารไม่แตกต่างกัน อาจเป็นผลมา
จากอาคารที่ทุกกิจการใช้มีลักษณะการใช้งาน
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่งผลต่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์เป็นไปแนวทางเดียวกันท าให้การ
ประมาณการอายุการใช้งานของอาคาร
ใกล้เคียงกันในทุกประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
ดังนั้นการประมาณอายุการใช้งานของอาคาร
ไม่แตกต่าง 

ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป  
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะในการท าดังนี้:- 
1.ควรเพิ่มตัวอย่าง ส าหรับบริษัทที่

ท าการศึกษาข้อมูล ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประ เทศไทย เพื่ อให้ ได้ผลการศึกษาที่
ครบถ้วน ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น 

2.ควรมีการศึกษาข้อมูล เกี่ ยวกับ
นโยบายการคิ ดค่ า เสื่ อมราคาและการ
ประมาณอายุการใช้งาน ส าหรับบริษัทนอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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