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ตารางท่ี  4.8  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 – 25 ปี 18 9.00 
26 – 30 ปี 23 11.40 
31 – 35 ปี 43 21.40 
36 – 40 ปี 72 35.80 
ตัง้แต ่41 ปี 45 22.40 

รวม 201 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.8  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ส่วนใหญ่มีอาย ุ36-40 ปี  ร้อยละ 35.80 

รองลงมาเป็น  ตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป ร้อยละ 22.40  อายรุะหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 21.40  อาย ุ26-30 ปี  
ร้อยละ 11.40  และอายรุะหวา่ง 20-25 ปี ร้อยละ 9.00 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 
ตารางท่ี  4.9  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัทางการศกึษา 
 

 ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 44 21.90 
ปริญญาตรี 126 62.70 
ปริญญาโท 22 10.90 
ปริญญาเอก 9 4.50 

รวม 201 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.9  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษา พบว่าส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 62.70 รองลงมาเป็นต ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 21.90  ปริญญาโท  ร้อย
ละ 10.90 และปริญญาเอก ร้อยละ 4.50 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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ตารางท่ี  4.10  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

 อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้ท าบญัชี 83 41.30 
ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี 84 41.80 
ธุรกิจการจดัท าบญัชี 20 10.00 
อาจารย์ผู้สอนบญัชี 14 7.00 

รวม 201 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพพบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพผู้ มีหน้าท่ีจดัท า

บญัชี  ร้อยละ  41.80 รองลงมาเป็นอาชีพผู้ท าบญัชี  ร้อยละ 41.30 อาชีพธุรกิจการจดัท าบญัชี ร้อย
ละ 10.00 และอาชีพ อาจารย์ผู้สอนบญัชี  ร้อยละ  7.00  ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 
ตารางท่ี  4.11  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 
 

 ประสบการณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5 ปี 124 61.70 
5-10 ปี 55 27.40 
มากกวา่  10 ปี 22 10.90 

รวม 201 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.11  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้าน

บญัชีพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ต ่ากว่า  5 ปี  ร้อยละ 61.70  รองลงมาเป็น 5-10 ปี ร้อยละ  
21.40 และมากกวา่ 10 ปี  ร้อยละ  10.90 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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ตารางที่  4.12  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับรู้ข้อมลูมาตรฐานการบญัชี 
 

ครัง้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไมเ่คย 22 10.90 
1 – 5 ครัง้ 122 60.70 
6 – 10 ครัง้ 52 25.90 
มากกวา่ 10 ครัง้ 5 2.50 

รวม  100.00 

 
จากตารางท่ี  4.12  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีพบว่า  

ส่วนใหญ่ได้รับ 1-5 ครัง้ ตอ่ปี  ร้อยละ  60.70  รองลงมาเป็น  6-10 ครัง้ตอ่ปี  และมากกว่า  10 ครัง้
ตอ่ปี ร้อยละ 2.50 และไมเ่คยได้รับข้อมลูเลย  ร้อยละ  10.90 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 
ตอนท่ี  2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ

มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale)  โดยรวมและรายด้าน 

 
ตารางท่ี  4.13 ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน  
  โดยรวมรายด้าน (N=201) 
 

รวมรายด้าน 
ระดับความพร้อม 

   S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ด้านความรู้ความสามารถ 3.67 .665 มาก 1 
2. ด้านทกัษะ 3.45 .741 ปานกลาง 3 
3. ด้านมาตรฐานการบญัชี 3.52 .673 มาก 2 
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จากตารางท่ี  4.13  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งด้าน
ความรู้ความสามารถอยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นด้านมาตรฐานการบญัชี  อยู่ในระดบัมาก  และด้าน
ทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  4.14 ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านความรู้ความสามารถ 

ด้านความรู้ความสามารถ 
ระดับความพร้อม 

   S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ความรู้ตามมาตรฐานการบญัชี 3.91 .798 มาก 1 
2. ความรู้เร่ืองการใช้มาตรฐานการบญัชีมี 
    ผลตอ่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

3.85 .819 มาก 3 

3. ความสามารถในการใช้มาตรฐานการ 
    บญัชีมีผลท าให้ทา่นเป็นท่ียอมรับ 
    ในหนว่ยงาน 

3.86 .821 มาก 2 

4. ความสนใจการใช้มาตรฐานการบญัชีมี 
    ผลตอ่ความสามารถของทา่น 

3.82 .847 มาก 4 

5. มีความรู้ด้านกฎหมายการบญัชีและ 
    ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชี 

3.54 .980 มาก 6 

6. มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรและ 
    ข้อก าหนดของสรรพากร 

3.53 .933 มาก 7 

7. มีการปรับปรุงบญัชีของธุรกิจให้ 
    เหมาะสมและถกูต้องตามกฎหมาย 
    ภาษีอากร 
 
 
 
 
 

3.69 .973 มาก 5 
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ด้านความรู้ความสามารถ 
ระดับความพร้อม 

   S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

8. มีความสามารถในการท างานด้านบญัชี 
    ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

3.49 .949 ปานกลาง 8 

9. มีความสามารถวางระบบบญัชีและการ 
    ท างานด้านบญัชี 

3.53 .927 มาก 7 

10. มีความรู้การท าบญัชี การสอบบญัชี  
      การบญัชีบริหาร การภาษีอากร 
      และเทคโนโลยีการบญัชี  

3.49 .928 ปานกลาง 8 

 
 จากตารางท่ี  4.14  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดย
ด้านความรู้ความสามารถส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองความรู้ตามมาตรฐานการบญัชี  ระดบั
มาก  รองลงมาเป็นความสามารถในการใช้มาตรฐานการบัญชีมีผลท าให้ท่านเป็นท่ียอมรับใน
หน่วยงาน ระดบัมาก และความรู้เร่ืองการใช้มาตรฐานการบญัชีมีผลตอ่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน, ความสนใจการใช้มาตรฐานการบญัชีมีผลตอ่ความสามารถของท่าน, มีการปรับปรุงบญัชีของ
ธุรกิจให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร ,มีความรู้ด้านกฎหมายการบัญชีและ
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชี,มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรและข้อก าหนดของสรรพากร ,มี
ความสามารถวางระบบบัญชีและการท างานด้านบัญชี  อยู่ในระดับมากตามล าดับ  และมี
ความสามารถในการท างานด้านบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมีความรู้การท าบญัชี การ
สอบบญัชี การบญัชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบญัชี อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.15 ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน ด้านทกัษะ 

ด้านทักษะ 
ระดับความพร้อม 

   S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. มีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชี 
    ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

3.68 .911 มาก 1 

2. มีความช านาญในวิชาชีพบญัชีด้วย 
    ความสามารถและระมดัระวงัรอบคอบ 

3.44 .999 ปานกลาง 5 

3. มีการพฒันาฝึกอบรมการปฏิบตังิานด้วย 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.59 .879 มาก 2 

4. มีความช านาญทางวิชาชีพเพิ่มเตมิอยา่ง 
    ตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาความรู้ให้ทนัสมยัอยู่ 
    เสมอ 

3.35 .963 ปานกลาง 8 

5. มีการปฏิบตังิานในวิชาชีพเพ่ือให้เกิด 
    ความนา่เช่ือถือและเป็นประโยชน์ 
    ตอ่สว่นรวมตามกรอบวิชาชีพ 

3.38 .958 ปานกลาง 7 

6. มีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกใน 
    การท างานด้านบญัชี 

3.39 1.000 ปานกลาง 6 

7. มีการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีให้ 
    ก้าวทนัมาตรฐานสากล 

3.51 .960 มาก 3 

8. มีการยกระดบันกับญัชีไทยให้มีทกัษะ 
    เป็นนกัวิชาการข้ามศาสตร์และเป็น 
    นกัปฏิบตั ิ
 
 
 
 
 
 

3.44 1.019 ปานกลาง 5 
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ด้านทักษะ 
ระดับความพร้อม 

   S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

9. มีการเสริมสร้างการให้บริการด้วย 
    จิตสาธารณะเข้าใจในวิชาชีพบญัชี 

3.48 .939 ปานกลาง 4 

10. มีการพฒันาระบบบญัชีให้ก้าวทนั 
    มาตรฐานสากล 

3.24 .936 ปานกลาง 9 

 
 จากตารางท่ี  4.15  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
แยกตามรายข้อดงันี ้   มีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ,มี
การพฒันาฝึกอบรมการปฏิบตัิงานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ,มีการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีให้
ก้าวทนัมาตรฐานสากล  อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั และเร่ืองมีการเสริมสร้างการให้บริการด้วยจิต
สาธารณะเข้าใจในวิชาชีพบญัชี,มีการยกระดบันกับญัชีไทยให้มีทกัษะเป็นนกัวิชาการข้ามศาสตร์
และเป็นนกัปฏิบตัิ,มีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการท างานด้านบญัชี ,มีการปฏิบตัิงานใน
วิชาชีพเพ่ือให้เกิด    ความนา่เช่ือถือและเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมตามกรอบวิชาชีพ ,มีความช านาญ
ทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่าง    ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอและมีการพัฒนาระบบ
บญัชีให้ก้าวทนัมาตรฐานสากล อยูใ่นระดบัปานกลาง  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.16 ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน  
  ด้านมาตรฐานการบญัชี 

 

ด้านมาตรฐานการบัญชี ระดับความพร้อม 

    S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1.  แมบ่ทการบญัชี 3.26 1.079 ปานกลาง 20 
2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1  
    การน าเสนองบการเงิน 

3.21 1.028 ปานกลาง 22 

3.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 
    สินค้าคงเหลือ 

3.51 .933 มาก 12 

4.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 
    งบกระแสเงินสด 

3.45 .948 ปานกลาง 16 

5.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 นโยบายการ 
    บญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทาง    
    บญัชี 

3.34 .968 ปานกลาง 18 

6.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เหตกุารณ์ 
    ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
7.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี11สญัญา   
     ก่อสร้าง 

3.30 .986 ปานกลาง 19 

8.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้ 3.18 1.068 ปานกลาง 23 
9.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16  
    ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

3.72 .997 มาก 4 

10.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 สญัญาเชา่  3.68 .938 มาก 6 
11.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 รายได้ 3.70 .890 มาก 5 
12.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  
    ผลประโยชน์ของพนกังาน 

3.72 .879 มาก 4 

13.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  
    การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล 
 

3.86 .895 มาก 1 
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ด้านมาตรฐานการบัญชี ระดับความพร้อม 

    S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

14.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ผลกระทบ 
    จากการเปล่ียนแปลงของอตัราและเปล่ียน 
    เงินตรา 

3.75 .938 มาก 3 

15.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23  
    ต้นทนุการกู้ ยืม 

3.75 .917 มาก 3 

16.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 การเปิดเผย 
    ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

3.56 .989 มาก 9 

17.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 การบญัชี  
     และการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ 
    เกษียณอาย ุ
18.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงิน 
    รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
20.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 รายงาน 

3.79 
 
 

3.68 
 

3.47 

.871 
 
 

.900 
 

.911 

มาก 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

2 
 
 
6 
 

14 
21.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31  
    สว่นได้เสียในการร่วมค้า 

3.56 .915 มาก 9 

22.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 ก าไรตอ่หุ้น 3.53 .906 มาก 10 
23.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34  
    งบการเงินระหวา่งกาล 

3.50 .933 ปานกลาง 13 

24.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36  
    การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

3.50 .939 ปานกลาง 13 

25.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 ประมาณ 
   การหนีส้ิน  หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และ  
    สินทรัพย์ท่ี 

3.61 .859 มาก 7 

26.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 
    สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

3.59 .918 มาก 8 

27.มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 
    อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

3.53 .895 มาก 10 
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ด้านมาตรฐานการบัญชี ระดับความพร้อม 

    S.D. แปล
ความหมาย 

อันดับ 

28.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
    การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

3.52 .901 มาก 11 

29.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
    การรวมธุรกิจ 

3.34 .942 ปานกลาง 18 

30.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
    สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและ 
    การด าเนินงานท่ียกเลิก 

3.43 .973 ปานกลาง 17 

31.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
    การส ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากร 

3.34 .919 ปานกลาง 18 

32.มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 
    กิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ  
    (NPAEs) 

3.46 .933 ปานกลาง 15 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ด้านมาตรฐานการบัญชี  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แยกตามรายข้อดงันี ้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุ
จากรัฐบาล ,มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอาย,ุ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราและเปล่ียนเงินตรา   
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 ต้นทนุการกู้ ยืม  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 ท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์   
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์ของพนกังาน, มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 รายได้,มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 17 สญัญาเช่า , มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงิน , มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
28 เงินลงทนุในบริษัทร่วม   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 ประมาณการหนีส้ิน  หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และ
สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 
การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 ส่วนได้ส่วนเสียใน
การร่วมค้า   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 ก าไรตอ่หุ้น  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 อสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทนุ  มาตรการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 2 สินค้าคงเหลือ อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั 
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 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 งบการเงินระหว่างกาล  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 ด้อยคา่
ของสินทรัพย์  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารระ(NPAEs)  มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 7 งบกระแสเงินสด  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือ
ขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 การรวมธุรกิจ  มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 
นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เหตกุารณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน   แม่บทการบญัชี  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 สัญญาก่อสร้าง  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ตามล าดบั 
 
 
 
 


