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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองนกัการบญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคิดเห็นด้านความพร้อมของ
นกับญัชีไทยในการการใช้มาตรฐานบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนโดยพิจารณา 
ด้านความสามารถ  ด้านทักษะ  ด้านมาตรฐานบัญชีตามกรอบกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความพร้อมของนกับัญชีไทยในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตาม  เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษาอาชีพ ประสบการณ์ท างาน
ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านบญัชี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีไ้ด้แก่แบบสมัภาษณ์เชิญลึกจากผู้ท า
บญัชี  ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชีในเขตจงัหวดัขอนแก่น  
ทัง้หมดจ านวน 12 คนและกลุ่มตวัอย่างจากแบบสอบถามได้จ านวน 201 ชดุ โดยผู้วิจยัได้น าเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
 
4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

X   แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
N  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาใน F – distribution 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
4.2  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นตวัของผู้ให้สมัภาษณ์ ของผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี 

ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี 
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    ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนตวัของผู้ ให้สมัภาษณ์ ของผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท า
บญัชีธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี 

    ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีของผู้ ให้สมัภาษณ์ของ  
ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้ สอนบญัชี ด้านความรู้
ความสามารถด้านทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี 

ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี  ตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี 

    ตอบท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทางานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านบญัชีและท่านได้รับข้อมูล
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีบอ่ยแคไ่หนภายใน 1 ปี  

    ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านทกัษะ  และด้านมาตรฐานการ
บญัชี 
 ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบนกับญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนโดยจ าแนกตามตวัแปรคือ เพศ ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิต ิt-test 
 ส่วนท่ี 4 เปรียบเทียบนกับญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนโดยจ าแนกตามตัวแปรคือ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านบญัชี ระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิต ิF-test 
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ของผู้ท าบัญชี ผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี 
 ธุรกิจการจัดท าบัญชี และอาจารย์ผู้สอนบัญชี 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนตวัของผู้ ให้สมัภาษณ์ ของผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี

ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี 
ตารางท่ี  4.1  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 4 33.34 
หญิง 8 66.66 

รวม 12 100.00 
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  จากตารางท่ี  4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญิง คดิเป็นร้อยละ  66.66  และเพศชาย  ร้อยละ  33.34  ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
   
ตารางท่ี  4.2  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

26 – 30 ปี 1 8.33 
31 – 35 ปี 1 8.33 
36 – 40 ปี 3 25.00 
 41 ปีขึน้ไป 7 58.34 

รวม 12 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ สว่นใหญ่มีอาย ุ41 ปีขึน้ไป  ร้อยละ 58.34 

รองลงมาเป็น  อายรุะหวา่ง 36-40 ปี ร้อยละ 25.00  อายรุะหวา่ง 26-30 ปี ร้อยละ 8.33  และอายุ
ระหวา่ง 31-35 ปี ร้อยละ 8.33 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 
ตารางท่ี  4.3  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัทางการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี 5 41.67 
ปริญญาโท 5 41.67 
ปริญญาเอก 2 16.66 

รวม 12 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษา พบว่าส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ร้อยละ 41.67 เท่าๆกนั และปริญญาเอก ร้อยละ 16.66 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 
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ตารางท่ี  4.4  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

 อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้ท าบญัชี 1 8.33 
ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี 3 25.00 
ธุรกิจการจดัท าบญัชี 3 25.00 
อาจารย์ผู้สอนบญัชี 5 41.67 

รวม 12 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูอาชีพพบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพอาจารย์ผู้สอนบญัชี   

ร้อยละ  41.67 รองลงมาเป็นอาชีพผู้ มีหน้าท่ีจัดท าบญัชีและอาชีพธุรกิจการจัดท าบญัชี ร้อยละ 
25.00 เทา่ๆกนั และอาชีพผู้ท าบญัชี ร้อยละ  8.33  ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 
ตารางท่ี  4.5  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 
 

 ประสบการณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 5 ปี 2 16.66 
5-10 ปี 4 33.34 
มากกวา่  10 ปี 6 50.00 

รวม 12 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านบัญชี

พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า  10 ปี  ร้อยละ 50.00  รองลงมาเป็น 5-10 ปี ร้อยละ  33.34 
และต ่ากวา่ 5 ปี  ร้อยละ  16.66 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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ตารางท่ี  4.6  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับรู้ข้อมลูมาตรฐานการบญัชี 
 

การรับรู้ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 – 5 ครัง้ 7 58.34 
6 – 10 ครัง้ 3 25.00 
มากกวา่ 10 ครัง้ 2 12.66 

รวม 12 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีพบว่า  

ส่วนใหญ่ได้รับ 1-5 ครัง้  ร้อยละ  58.34  รองลงมาเป็น  6-10 ครัง้  และมากกว่า  10 ครัง้ ร้อยละ 
12.66  ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีของผู้ ให้สัมภาษณ์ของผู้ท า
บญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี 

1. ผู้ท าบญัชี  
     1.1 ด้านความรู้ความสามารถ  ความรู้ตามมาตรฐานการบญัชีผู้ท าบญัชีพฒันาโดยการ

ฝึกอบรมสัมมนาในหน่วยงานเอกชนตามมาตรฐานการบญัชีและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางระบบ
ออนไลน์โดยผา่นอินเตอร์เน็ตและท าให้ผู้ท าบญัชีจดัท างานการเงินได้อย่างเป็นระบบ  สามารถส่งงบ
การเงินให้กับกรมสรรพากรและกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างถกูต้องและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้โดยการสอบเล่ือนต าแหน่งและเป็นท่ียอมรับของทุกคนใน
หน่วยงาน ความสนใจการใช้มาตรฐานการบญัชีท าให้ผู้ท าบญัชีจดัทางบการเงินให้ตรงตามความ
ต้องการของสภาวิชาชีพบญัชี นอกจากนีผู้้ท าบญัชียงัได้รับความรู้ด้าน พ.ร.บ. การบญัชี  รวมถึง
มาตรฐานการบญัชีตามกฎกระทรวงประกาศและกฎหมายบัญชีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร  
ผู้ท าบญัชีต้องน าความรู้เก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายบญัชีและ
บนัทึกปรับปรุงตามมาตรฐานทางบญัชีโดยต้องยึดหลกักฎหมายบญัชีก่อน  การบนัทึกข้อมูลทาง
บญัชีจงึน ากฎหมายภาษีอากรมาประยกุต์ใช้โดยมีการตรวจสอบบญัชีและย่ืนภาษีตามกฎหมายและ
การท างานด้านบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องมีการฝึกอบรมบอ่ย ๆ เพ่ือน ามาใช้ตามท่ีได้อบรมมา
การค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวกบับญัชีจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ และการน าความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  เพ่ือวางระบบบญัชีและการท างานด้านบญัชีโดยศกึษาโครงสร้างและ
รูปแบบของธุรกิจและมีการจัดการวางแผนงานมีแผนผังการท างานจะต้องมีการจัดการเตรียมหา
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บุคคลากรท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานและเม่ือมีความรู้ในการท าบญัชี การสอบบญัชี การบญัชี
บริหาร การภาษีอากรและด้านเทคโนโลยี จะสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบังานในการวางระบบบญัชี 
การสอบบญัชีได้ถกูต้อง  

     1.2 ด้านทกัษะ  ประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีโดยการอบรมและจดัท าบญัชีด้วย
ความถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชีมีความช านาญในวิชาชีพบญัชี  เพราะบญัชีนัน้การจะท าให้
ถกูต้องทกุอย่างต้องศกึษาให้มาก ๆ ก่อนการปฏิบตัิงานผู้ท าบญัชีจ าเป็นต้องใช้ความระมดัระวงั
รอบคอบในการประมาณการเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเราค้นพบว่าควรเลือกใช้วิธีการใด   เพ่ือมิให้
สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจ านวนเงินท่ีสงูเกินไป  มีตรวจทานโดยตวัเองและหวัหน้างานจดัท าบญัชี
อย่างละเอียดถูกต้องและเป็นปัจจุบนั  โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมการปฏิบตัิงานด้วยจรรยาบรรณ
วิชาชีพอบรมตามมาตรฐานสภาวิชาชีพและต้องปฏิบตัิงานด้วยความเท่ียงธรรม   คงไว้ซึ่งความเป็น
กลางปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  มีการพัฒนาความรู้ให้ทนัสมัยโดยการเข้ารับการอบรม
สมัมนา  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและมีการฝึกทกัษะอย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความช านาญมาก
กว่าเดิมจากท่ีเคยได้ท ามา  มีการปฏิบตัิงานในวิชาชีพเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์
ตอ่ส่วนรวมตามกรอบวิชาชีพ  โดยการค้นหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  มีการแนะน า
ผู้ประกอบการให้เสียภาษีและลงบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วน  มีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการ
ท างานด้านบญัชีอย่างรอบครอบและถูกต้อง  โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและได้มีโอกาสน า
ความรู้เหล่านัน้มาพฒันาองค์กร  มีการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีให้ก้าวทนัมาตรฐานสากล
และได้มีการอบรมหาความรู้และการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบับญัชีโดยผ่านระบบเครือข่าย  Internet  มี
การเสริมสร้างการให้บริการด้วยจิตสาธารณะเข้าใจในวิชาชีพบญัชีโดยการแนะน าผู้ประกอบการให้
เห็นความส าคัญของบัญชีให้มากขึน้และชีแ้นะอธิบายให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ทราบและ
เล็งเห็นความส าคญังานบญัชี 

     1.3 ด้านมาตรฐานการบญัชี  ผู้ท าบญัชีมีความเข้าใจในแม่บทการบญัชีฉบบัปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนให้สอดคล้องกนั  มีความเข้าใจในมาตรฐานการน าเสนองบการเงินตาม
วตัถปุระสงค์และมีการเปรียบเทียบงบการเงิน  การเปิดเผยรายการบญัชีให้มีลกัษณะเฉพาะมีความ
เข้าใจในมาตรฐานสินค้าคงเหลือตามวตัถปุระสงค์  เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ว่ารายการใดบนัทึกเป็น
สินค้าคงเหลือและจะต้องเปิดเผยมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี  
และมีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีภาษีเงินได้ท่ีส่งผลกระทบต่อการท าบญัชีว่ามีวตัถปุระสงค์  
เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์ว่ากิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ท่ีต้องช าระให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและต้อง
แสดงรายการภาษีเงินได้ท่ีกิจการค้างช าระสทุธิโดยหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ท่ีเหลือสทุธิจริงให้รับรู้
เป็นหนีส้ินและเพ่ือให้ทราบผลกระทบทางภาษีในงวดปัจจบุนัและอนาคต มีความเข้าใจในมาตรฐาน
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การบญัชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัิทางบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้ทรัพย์สิน
การวดัมลูคา่ของราคาทนุและคา่เส่ือมราคาท่ีเกิดขึน้แตล่ะงวดต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายมีความเข้าใจใน
มาตรฐานการบญัชี  สญัญาเช่าตามวตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิส าหรับสญัญา
และด าเนินงานหากสัญญานัน้ไม่ได้โอนความเส่ียงหรือผลตอบแทนทัง้หมดมีความเข้า ใจใน
มาตรฐานการบญัชีรายได้เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์การรับรู้รายได้  

2. หน้าท่ีจดัท าบญัชี  
     2.1 ด้านความรู้ความสามารถ  ความรู้ตามมาตรฐานการบญัชีจากการเข้าฝึกอบรมใน

แตล่ะปีท่ีหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนและความรู้ในการใช้มาตรฐานการบญัชีมีผลตอ่ความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในด้านการบญัชี เพ่ือการท างานท่ี Update และ
ถูกต้องเสมอและท าให้ได้รับผลโดยตรงต่อต าแหน่งหน้าท่ีการงานและเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน
อยา่งมาก  เพราะหวัหน้าจะประเมินความเข้าใจในการท างานและการผิดพลาดในการท างานน้อยลง  
เพ่ือนร่วมงานมีความนบัถือเป็นท่ีไว้ใจความรู้ในข้อมลูมาตรฐานการบญัชีท าให้มีความรู้และเข้าใจใน
การท าบญัชีมากขึน้  ท าให้การท าบญัชีได้ถูกต้องและท าให้ท างานได้อย่างมีความมัน่ใจส าหรับใน
ด้านกฎหมายบญัชีเปรียบเหมือนกรอบการปฏิบตัิงานของผู้ ท่ีท างานด้านบญัชีและข้อก าหนดเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมายบญัชีท่ีก าหนดให้สามารถท าบญัชีได้ถูกต้องตามมาตรฐาน  มีความรู้ด้าน
กฎหมายภาษีอากรและข้อก าหนดของสรรพากรกฎหมายภาษีอากร  เป็นกฎหมายท่ีหน่วยงาน
ราชการใช้เพ่ือจดัเก็บภาษีเพ่ือน าเงินไปพฒันาประเทศมีการปรับปรุงบญัชีของธุรกิจให้ถูกต้องตาม
กฎหมายภาษีอากร  โดยยึดหลกัจากประมวลกฎหมายภาษีอากรในการรับรู้รายได้ รายจ่าย รับรู้
มูลค่าสินทรัพย์ ค่าเส่ือม การรับรู้ภาษี การน าส่งภาษีและในการท างานด้านบญัชีให้เกิด
ประสิทธิภาพจะต้องยึดหลกัมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีมีอยู่แล้วและสามารถท าให้ผู้ ร่วมงาน
เข้าใจในสิ่งท่ีท าร่วมกนั  และสามารถวางระบบบญัชีและจดัท างานด้านบญัชีเป็นหมวดหมู่โดยมีการ
บนัทึกรายวนันอกจากนัน้ยงัสามารถเข้าใจในการสอบบญัชี การบญัชีบริหาร การภาษีอากรและ
เทคโนโลยีการบญัชีและสามารถท างานด้านสอบบญัชีสามารถแยกประเภท สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ 
คา่ใช้จ่าย เขียนรายงานผู้สอบ เปรียบเทียบวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือใช้ในการลงทนุและการค านวณ
เงินได้  

     2.2 ด้านทกัษะ  มีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยน าความรู้ท่ีมีแนะน าลูกค้าปฏิบตัิให้ถูกต้องเข้าใจในบริบทขององค์กรธุรกิจ  ยึดหลัก
ความเป็นจริงละเอียดและรอบคอบ  มีความช านาญในวิชาชีพบัญชีด้วยความสามารถและ
ระมัดระวังรอบคอบ  มีการเช็คเงินและเอกสารและในวิชาชีพสอบบญัชีนอกจากจะต้องมีความ
ระมดัระวงัแล้วจะต้องมีการพฒันาฝึกอบรมการปฏิบตัิงานและต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยการ
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ท าบัญชีให้ถูกต้องตรงกับความจริง  มีการฝึกอบรมจากส านักงานและหาข้อมูลด้านการบัญชี
เพิ่มเติมมีความช านาญทางวิชาชีพและพฒันาความรู้ให้ทนัสมยั  โดยการฝึกอบรมในด้านกฎหมาย
ข้อบังคับทางบัญชีมีการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมตามกรอบวิชาชีพ  โดยการท างานด้วยความซ่ือสตัย์และท าการตรวจสอบบญัชีให้ถกูต้องมี
การวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการท างานด้านบญัชีโดยการศกึษาและติดตามความคืบหน้า
เ ก่ียวกับงานด้านบัญชีอย่างสม ่ า เสมอ  มีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีให้ก้าวทัน
มาตรฐานสากลโดยการศึกษาด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรม มีการUpdate มาตรฐานและ
แมบ่ทการบญัชีเป็นประจ ามีการเสริมสร้างการให้บริการด้วยจิตสาธารณะเข้าใจในวิชาชีพบญัชีและ
อธิบายถึงเอกสารท่ีจะต้องใช้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการบนัทกึบญัชี  

     2.3 ด้านมาตรฐานการบญัชี  มีความเข้าใจในแม่บทการบญัชี โดยการอบรมปฏิบตัิด้าน
บญัชีเน่ืองจากแม่บทการบญัชีคือ หลกัในการด าเนินการทางการบญัชี หลกัในการบนัทึกเพ่ือรับรู้
รายการตา่งๆ วา่ควรอยูใ่นประเภทใด  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีนอกจากนีใ้นการนาเสนอ
งบการเงินจะต้องมีงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัสิน้งวด งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงของผู้ ถือหุ้น งบกระแสเงินสดมีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชี สินค้าคงเหลือโดย
สามารถค านวณและวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือในวิธีตา่ง ๆได้ อาทิเช่น เข้าก่อนออกก่อน เข้าหลงั
ออกก่อน ถวัเฉล่ียและมีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีภาษีเงินได้เป็นการน าผลแตกตา่ง ระหว่าง
บญัชีและภาษีมาใช้โดยการน ารายได้หกัออกจากคา่ใช้จ่ายแล้วไปค านวณภาษีเงินได้  ซึ่งต้องน าเงิน
ส่งภาษีภายในก าหนดมีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการซือ้
สินทรัพย์จะรับรู้ในราคาตลาดและโอนออกในราคาทนุ คดิคา่เส่ือมส าหรับอาคารและอปุกรณ์มีความ
เข้าใจในมาตรฐานการบญัชี สญัญาเช่าโดยการดคูวามเส่ียงและผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ีเช่ามี
ความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีรายได้โดยการขายสินค้า เง่ือนไขการขาย รายได้ของกิจการคือ
รายได้ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกิจการ รายได้อ่ืน คือ รายได้ท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของกิจการ  
มีความเข้าใจในเร่ืองของผลประโยชน์ของพนกังานซึ่งเป็นการค านวณหามูลค่าปัจจบุนัของจ านวน
เงินท่ีคาดวา่ต้องจา่ยให้พนกังานเม่ือเกษียณและผลประโยชน์ในกรณี เจ็บป่วย บาดเจ็บอยู่ในรูปของ
สวสัดิการรักษาพยาบาล หรือโบนสัและสามารถรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (NPAEs) 

3. ธุรกิจการจดัท าบญัชี  
     3.1 ด้านความรู้ความสามารถ  ความรู้ตามมาตรฐานการบญัชีจากการอ่านมาตรฐาน

การบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการค้นหาข้อมูลใน 
Internet และการเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมของบริษัทเอกชน  ความรู้ในมาตรฐานมีผลต่อ
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ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการท างานจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานการบญัชีอยู่ตลอดเวลา หากไม่ท าการ 
Update ให้เป็นปัจจุบนัย่อมส่งผลต่อการท างาน และท าให้เพ่ือนร่วมงานยอมรับว่าเป็นผู้ มีความรู้
สามารถท างานได้ตามเป้าหมายและเน่ืองจากงานของฝ่ายบญัชีจะมีส่วนเก่ียวข้องกับงานของทุก
องค์กร ถ้าฝ่ายบญัชีต้องการให้หน่วยงานใดท างานอย่างไรบ้าง  หน่วยงานนัน้ก็จะท างานให้ตามท่ี
ฝ่ายบญัชีต้องการนอกจากท าหน้าท่ีบนัทึกบญัชีแล้วยงัต้องส่งภาษีแตล่ะเดือนให้หน่วยงานภาครัฐ
และได้รับความรู้มากขึน้  สามารถน ามาใช้ในการท างานได้และสามารถจดัท างบการเงินของบริษัท
ให้มีความเป็นกลางและนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร การบนัทึกบญัชีเป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานการบญัชีได้ก าหนดไว้ช่วยให้การท างานได้ถูกต้องขึน้มีความรู้ด้านกฎหมายการ
บญัชีและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชีกฎหมายการบญัชี เช่น พ.ร.บ. การบญัชี  พ.ร.บ. วิชาชีพ
บญัชี และข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชี เช่น มาตรฐานการบญัชีฉบบัต่าง ๆ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรและข้อก าหนดของสรรพากรโดยกฎหมายภาษี
อากร คือ กฎหมายตามประมวลรัษฎากรฉบบัตา่ง ๆ พระราชกฤษฎีกาและพระราชก าหนดฉบบัตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีอากร รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศและค าสัง่ตา่ง ๆ ท่ีออกโดยกรมสรรพากร เรา
จะต้องน าความรู้เก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายบัญชี   มีการ
ปรับปรุงบัญชีของธุรกิจให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากรโดยการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของสรรพากรจะต้องยึดหลักกฎหมายบญัชีก่อน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปแล้วจึงน ากฎหมายภาษีอากรมาประยุกต์ใช้โดยพิจารณาจาก
ข้อก าหนดในประมวลรัษฎากร ว่ามีรายการทางบญัชีรายการใดบ้างท่ีขดัแย้งกบัข้อกฎหมายภาษี
อากรแล้งจึงคอ่ยปรับปรุงทีละรายการ  มีความสามารถในการท างานด้านบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานโดยการศึกษาการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชีท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอ การค้นหาข้อมูล
การบญัชี การได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาเก่ียวกบัการบญัชี เพ่ือจะได้ทราบความเคล่ือนไหว
ตา่ง ๆ ในแวดวงบญัชีและการได้พดูคยุกบัผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านบญัชีแล้วน ามาถ่ายทอดให้กบัเพ่ือน
ร่วมงาน  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้และจดัท าภาษีทกุเดือนเพ่ือนาส่งสรรพากร  มี
ความสามารถวางระบบบญัชีและการท างานด้านบญัชีโดยสามารถวางระบบบญัชีได้และท างานได้
เร่ิมจากสร้างแผนภูมิการจดัองค์การว่า ใครอยู่ต าแหน่งใด มีหน้าท่ีอะไร จดัท าทางเดินของเอกสาร
ตา่ง ๆ ว่าสดุท้ายแล้วเอกสารจะมาถึงฝ่ายบญัชีได้อย่างไร แล้วจึงจดัเตรียมหาบคุลากรท่ีเหมาะสม
กบัต าแหนง่งานนัน้มาท างาน และท่ีส าคญัท่ีสดุคือ จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานและ จดัท าบญัชีให้เป็น
ระเบียบเพ่ือการค้นหาข้อมลูได้ง่าย  มีความรู้การท าบญัชี การสอบบญัชี การบญัชีบริหาร การภาษี
อากรและเทคโนโลยีการบญัชี ความรู้การท าบญัชีรวมถึงความรู้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจนัน้ ๆ เป็นพืน้ฐาน ความรู้ในเร่ืองการสอบบญัชี เพ่ือท่ีจะจดัท าและจดัเตรียม
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เอกสาร เพ่ือส่งให้กบัผู้สอบบญัชีตรวจสอบ การบญัชีบริหาร จะจดัท าเพ่ือเสนอฝ่ายบริหารเป็นเร่ือง 
ๆ ไปขึน้อยู่กบัฝ่ายบริหารต้องการข้อมลูแบบใดและจะน าไปใช้เร่ืองใดบ้าง การภาษีอากรจะต้องใช้
ควบคูไ่ปกบักฎหมายการบญัชีเทคโนโลยีการบญัชี  ในปัจจบุนัหลายองค์กรได้น าระบบคอมพิวเตอร์
ทางบญัชีมาใช้ในการจดัท าบญัชี ท าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย ย่ืนแบบประมาณการภาษีเงินได้  

     3.2 ด้านทกัษะ  มีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยอ้างอิงมาตรฐานการบญัชี และได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมสมัมนาเก่ียวกับบญัชีตาม
หน่วยงานต่าง ๆ แล้วมาสรุปแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั  เม่ือการอบรมสมัมนาสิน้สุดลงได้รับ
ความรู้และมีความช านาญในการท าภาษีส่งกรมสรรพากรมากขึน้  มีความช านาญในวิชาชีพบญัชี
ด้วยความสามารถและระมดัระวงัรอบคอบและปรึกษาผู้ เชียวชาญพิจารณาว่าควรเลือกใช้วิธีการใด 
เพ่ือไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจ านวนเงินท่ีสูงเกินไป ซึ่งจะมีผลให้งบแสดงฐานะการเงินขาด
ความเป็นกลางและตรวจตัวเลขในการลงบัญชี   มีการพัฒนาฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้วย
จรรยาบรรณวิชาชีพในการท างาน  จ าเป็นต้องใช้จรรยาบรรณในการท างานอยู่เสมอและมีหน่วยงาน
รัฐเข้ามาตรวจสอบรวมถึงการเข้าอบรมท่ีเก่ียวข้องและไม่ปิดบงัข้อเท็จจริง   มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิงานซึ่งจะต้องปฏิบตัิงานด้วยความเท่ียงธรรม ตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียงหรืออคติ ไม่เปิดเผย
ความลบัของกิจการลูกค้ามีความช านาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือพฒันาความรู้ให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอโดยการอ่านมาตรฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจาก website วารสารวิชาชีพ และเข้าอบรม
อย่างตอ่เน่ืองและเข้ารับพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า  6 ชัว่โมงและทกุรอบ 3 ปี  มี
การปฏิบตัิงานในวิชาชีพเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมตามกรอบวิชาชีพ
โดยการปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจะต้องใช้ความระมดัระวังในการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้จากหน่วยงานตา่ง ๆ ว่าข้อมลูนัน้ต้องเป็นประโยชน์และเช่ือถือได้มีการวางรากฐานระบบ
และกลไก  ในการท างานด้านบญัชีในการวางรากฐานจะต้องท าความเข้าใจในขัน้ตอนการท างาน
เข้าใจในระบบงานรวมถึงทัศนคติในระบบงานบญัชีก่อนจึงจะท าให้การวางระบบบญัชีเป็นไปได้
ด้วยดีต้องใช้เวลาในการสะสมความรู้และประสบการณ์  นอกจากนีก้ารได้มีโอกาสพดูคยุกบับคุคล
อ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันโดยการเข้าอบรมสมัมนาในทุกปี  มีการพฒันาความรู้ด้าน
วิชาชีพบญัชีให้ก้าวทนัมาตรฐานสากลโดยการเข้าอบรมสมัมนา ศกึษาด้วยตนเอง การค้นหาข้อมลู
ด้านอินเตอร์เน็ต การตดิตามความเคล่ือนไหวตา่ง ๆ ของมาตรฐานการบญัชี  มีการยกระดบันกับญัชี
ไทยให้มีทกัษะเป็นนกัวิชาการข้ามศาสตร์และเป็นนกัปฏิบตัิโดยอบรมสมัมนา ศกึษาความรู้เพิ่มเติม
มีการเสริมสร้างการให้บริการด้วยจิตสาธารณะเข้าใจในวิชาชีพบญัชีโดยการให้ค า ชีแ้นะอธิบายกับ
บคุคลในหน่วยงานอ่ืน ๆ และให้ความรู้ทางบญัชีกบับคุคลทัว่ไป  มีการพฒันาระบบบญัชีให้ก้าวทัน
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มาตรฐานสากลจดัท าให้เป็นระบบมากขึน้ และพฒันาเป็นรูปแบบภาษาองักฤษในอนาคตท าบญัชี
ในรูปแบบภาษาองักฤษ  

     3.3 ด้านมาตรฐานการบญัชี  มีความเข้าใจในแม่บทการบญัชี ซึ่งเป็นแนวคิดหลัก
พืน้ฐานในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน แตไ่ม่สามารถน ามาใช้ทดแทนหกัล้าง มาตรฐานเฉพาะ
เร่ืองได้ และเก่ียวข้องกบังบการเงิน และงบการเงินรวมท่ีจดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์โดยทัว่ไป  แม่บท
การบญัชีเสมือนหนึ่งรัฐธรรมนญู แตม่ิได้มีไว้เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการวดัมลูคา่มีความเข้าใจใน
มาตรฐานการบญัชี การน าเสนองบการเงินเพ่ือเปล่ียนแปลงรูปแบบการน าเสนองบเป็นงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ หากต้องการปรับย้อนหลงั ต้องเปรียบเทียบตัง้แตต้่นงวด
ของงวดแรกสุดท่ีน าเสนอ  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีสินค้าคงเหลือมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 2  มีวตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาว่ารายการใดท่ีสมควรเข้าเกณฑ์
บนัทึกเป็นสินค้าคงเหลือ  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีภาษีเงินได้การรับรู้รายการทางบญัชี
และทางภาษีไม่เหมือนกันก่อให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวและผลแตกต่างถาวร   ซึ่งเป็นได้ทัง้ด้าน
สินทรัพย์ด้านหนีส้ินและเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์ กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ท่ีต้องช าระ มีความเข้าใจ
ในมาตรฐานการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์การเปล่ียนแปลงเร่ืองหลกั ๆ คือ component 
approach แยกองค์ประกอบหลักจากอายุการใช้งานไม่เท่ากันและประมาณการรือ้ถอนสาหรับ
สินทรัพย์ท่ีตัง้ในสัญญาเช่า มูลค่าซากและเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์ว่ากิจการต้องปฏิบตัิทางบญัชี
ส าหรับท่ีดนิอาคาร การวดัมลูคา่ของราคาทนุ  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีสญัญาเช่าซึ่งหลกั
ส าคญัคือต้องพิจารณาเร่ืองความเส่ียง และผลตอบแทนได้ท าการโอนไปให้ผู้ เช่าและกิจการต้องจดั
ประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่การเงิน  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีรายได้คือต้องดคูวาม
เส่ียงและผลตอบแทนเชน่กนั และต้องเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายได้ทกุข้อและประโยชน์ท่ีกิจการได้รับใน
รูปของดอกเบีย้ คา่สิทธิ เงินปันผลมีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือ
เกษียณอายุพนักงานจะได้รับผลประโยชน์และสวสัดิการพนักงานมีความเข้าใจในมาตรฐานการ
บญัชีการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายอุาจเป็นโครงการสมทบเงินหรือ
โครงการท่ีก าหนดไว้โดยเสนอสินทรัพย์สทุธิท่ีมีไว้ส าหรับจ่ายเป็นผลตามนโยบายตามมลูคา่ปัจจบุนั
เก่ียวกบัเงินบ านาญ  มีความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ (NPAEs) คือ ใช้กบับริษัทท่ีต้องการข้อมลูในงบการเงินในระดบัหนึ่งไม่ต้องท าการคิด
ลดไมต้่องจ้างผู้ เช่ียวชาญมีการเปิดเผยข้อมลูเน้นตามความต้องการของผู้บริหาร  

4. อาจารย์ผู้สอนบญัชี  
     4.1 ด้านความรู้ความสามารถ  ได้รับความรู้ตามมาตรฐานการบญัชีจากการฝึกอบรม

สมัมนาและการศกึษาด้วยตนเองข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตและศกึษาด้วยตนเองจากเว็บไซต์  มาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินและการใช้มาตรฐานการบญัชี  มีผลตอ่การเรียนการสอนและการให้ความรู้
กบันกัศกึษาและวิชาชีพบญัชีต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นประจ า  เพราะน ามาใช้ใน
การ Update ความรู้เพ่ือการท างาน หากไม่มีความรู้ Update ก็ไม่สามารถน ามาแก้ปัญหาให้ลกูค้า
ได้ความสามารถในการใช้มาตรฐานการบญัชีมีผลท าให้ท่านเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน  สามารถ
ท างานได้ตามเปา้หมายท่ีวางใจ หน่วยงานราชการ เช่น กรมพฒันาธุรกิจ กรมสรรพากร และได้รับ
การเล่ือนต าแหน่งในหน้าท่ีการงานในระดบัสูงขึน้ความสนใจการใช้มาตรฐานการบญัชี   มีผลต่อ
ความสามารถท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นใจในการท า งานและพัฒนา
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางบญัชี  มีความรู้ด้านกฎหมายการบญัชีและข้อก าหนดของสภา
วิชาชีพบญัชีกฎหมายบญัชีเปรียบเหมือนกรอบการปฏิบตัิงานและเพ่ือเป็นแนวทางในการสอนและ
ให้ถกูต้องตามหลกัของสภาวิชาชีพบญัชีและสามารถให้ค าแนะน าได้เบือ้งต้นมีความรู้ด้านกฎหมาย
ภาษีอากรและข้อก าหนดของสรรพากรและสามารถท าบญัชีให้สรรพากรยอมรับได้  กฎหมายภาษี
อากรเป็นกฎหมายท่ีหน่วยงานราชการใช้เพ่ือจัดเก็บภาษีต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจในข้อ
กฎหมายภาษีให้ละเอียด  เพ่ือการเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนระดบัให้ค าแนะน าได้เบือ้งต้นมีการ
ปรับปรุงบัญชีของธุรกิจให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากรตามข้อก าหนดของ
กรมสรรพากรและต้องปรับปรุงให้สอดคล้องเป็นตามข้อกฎหมายภาษีอากรทกุอย่าง  เพ่ือหลีกเล่ียง
การถกูประเมินภาษีย้อนหลงัและค านวณภาษีตามประมวลรัษฎากร  มีความสามารถในการท างาน
ด้านบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยยึดหลักตาม
มาตรฐานการบัญชีว่าหลักบญัชีและข้อกฎหมายข้อไหนท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกิจการนัน้ ๆ ศึกษา
ประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงินในการท างานและออกแบบระบบบญัชีในสอดคล้องกับ
ขนาดการท างาน  มีความสามารถวางระบบบญัชีและการทางานด้านบญัชีด้านวางระบบงานด้าน
บญัชี ต้องยดึหลกัมาตรฐานการบญัชีและข้อกฎหมายมีความรู้การท าบญัชี การสอบบญัชี การบญัชี
บริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบญัชีสามารถน ามาปรับใช้กับการท างานของตนเองและ
องค์กรได้  

     4.2 ด้านทกัษะ  มีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยน าหลักการของมาตรฐานการบญัชีมาใช้และพัฒนาความรู้ท่ีมีหรือรู้มาแนะน าหรือมา
ท างานได้ถูกต้องมากกว่า 10 ปี สามารถให้ค าแนะน าได้  มีความช านาญในวิชาชีพบญัชีด้วย
ความสามารถและระมดัระวงัรอบคอบโดยการศกึษามาตรฐานการบญัชีอยู่ตลอดเวลาและดเูอกสาร
หรือบนัทกึข้อมลูให้ถกูต้องและตรวจสอบข้อมลูด้วยความระมดัระวงัมาก  มีการพฒันาฝึกอบรมการ
ปฏิบตัิงานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ  ในการท างานทกุครัง้ต้องค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่เสมอ
และมีการอบรมอยู่เสมอตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจหรือกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบญัชีจดัอมรม  มี



47 
 

ความช านาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาความรู้ให้ทนัสมยัโดยศกึษาจากเว็บไซด์ท่ี
เก่ียวข้องและการเข้ารับการอบรมและสมัมนาสภาวิชาชีพบญัชีและผ่านทางส านกังานอย่างน้อย 10 
ชัว่โมง  มีการปฏิบตังิานในวิชาชีพเพ่ือให้เกิดความนา่เช่ือถือและเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมตามกรอบ
วิชาชีพการบญัชีท่ีเก่ียวข้องและก าหนดคูมื่อปฏิบตัิงานและจดัให้มีนโยบายในการควบคมุคณุภาพ
ส านกังานและตดิตามผลอนัมีการน าไปปฏิบตั ิมีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการท างานด้าน
บญัชี  มีความเข้าใจในระบบงานท่ีต้องรับผิดชอบ  โดยการศกึษาและติดตามความคืบหน้าทางด้าน
บญัชีและข้อกฎหมายอย่างตอ่เน่ือง มีการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีให้ก้าวทนัมาตรฐานสากล  
มีการอบรมสมัมนาผ่านสภาวิชาชีพบญัชี มีการยกระดบันกับญัชีไทยให้มีทกัษะเป็นนกัวิชาการข้าม
ศาสตร์และเป็นนกัปฏิบตัิ มีการอบรมสมัมนาผ่านสภาวิชาชีพบญัชี  มีการเสริมสร้างการให้บริการ
ด้วยจิตสาธารณะเข้าใจในวิชาชีพบญัชีอบรมสมัมนาส่ือสารภายในองค์กรเก่ียวกับจรรยาบรรณใน
วิชาชีพบญัชีมีการพฒันาระบบบญัชีให้ก้าวทนัมาตรฐาน สากล  อบรมสมัมนาติดตามข่าวสารของ
ของสภา 

     4.3 ด้านมาตรฐานการบญัชี  มีความเข้าใจในแม่บทการบญัชี ในการจดัท างบการเงิน
และการน าเสนองบการเงินมาตรฐานเป็นต้นแบบในการท าบญัชีให้รัดกมุ แตบ่างหวัข้อก็ไม่สามารถ
ท่ีจะน ามาใช้ในของจริงได้และสามารถให้ค าแนะน าได้  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีการ
น าเสนองบการเงินเป็นการเปล่ียนแปลงรูปการน าเสนองบการเงินจากเดิมใช้ช่ือเรียกว่างบดลุเปล่ียน
มาเป็นงบแสดงฐานะการเงินและมีการน าเสนองบการเงินในเชิงเปรียบเทียบข้อมลูอย่างน้อย 2 งวด 
ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนองบการเงินเป็นงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและให้มี
การเปรียบเทียบในแต่ละปี  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีสินค้าคงเหลือ  มีการยกเลิกคาดว่า
ตามระบบวิธีต้นทนุเดมิเพ่ือให้มาตรฐานการบญัชีฉบบันีส้ามารถใช้ได้กบัสินค้าคงเหลือทกุประเภทท่ี
ไมไ่ด้ระบเุป็นข้อยกเว้นในระบบมาตรฐานการบญัชี  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีภาษีเงินได้
ก าหนดให้กิจการรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น
การน าข้อแตกต่างชั่วคราวทางบญัชีและทางภาษีมาใช้  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ในการพฒันาหรือรักษาสภาพของสินทรัพย์  ชีวภาพและสมัปทานเหมืองแร่ เช่น 
น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีสญัญาเช่า  มีการก าหนดให้กิจการรับรู้
รายได้ดอกเบีย้ด้วยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและการดคูวามเส่ียงและผลตอบแทนของทรัพย์สินท่ีเช่า  
มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีรายได้ต้องพิจารณาความเส่ียงและผลตอบแทนและต้องเข้า
เง่ือนไขการรับรู้รายได้ทกุข้อการขายสินค้าหรือให้บริการต้องค านึงถึงเง่ือนไขท่ีต้องตกลงกนัและต้อง
เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายได้ทางบญัชีด้วย  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชี ผลประโยชน์ของ
พนกังานเป็นการก าหนดวิธีการทางบญัชีท่ีง่ายกว่าส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแทน
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  เป็นการค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย
ให้กับพนักงานเม่ือเกษียนหรือเลิกท างาน  มีความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุเป็นโครงการสมทบเงินโดยแสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์สทุธิท่ีมีไว้ 
 

ส่วนที่ 2  นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน 

กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 

ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ   

(Check List)   โดยหาคา่ร้อยละ     

ตารางท่ี  4.7  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 27 13.40 

หญิง 174 86.60 

รวม 201 100.00 

 

จากตารางท่ี  4.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ

หญิง คดิเป็นร้อยละ  86.60  และเพศชาย  ร้อยละ  13.40  ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 


