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ตารางท่ี  4.33 ประสบการณ์กบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่ 
      เศรษฐกิจอาเซียน    
 

ประสบการณ์กบั
ความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชี 

ประสบการณ์    S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

1. ด้านความรู้ 
   ความสามารถ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.68 
3.56 
3.88 

.623 

.760 

.598 

F =1.886  
Sig =.154 

- 

2. ด้านทกัษะ (1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.47 
3.38 
3.52 

.683 

.845 

.799 

F = .354 
Sig =.702 

- 

3. ด้านมาตรฐาน 
   การบญัชี 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.55 
3.40 
3.64 

.650 

.733 

.630 

F = 1.360 
Sig =.259 

- 

 
 จากตารางท่ี  4.33  การเปรียบเทียบ นกับญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ตวัแปรประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้าน
บญัชี  พบว่า โดยรวมรายด้านไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  สรุปได้ว่า นกับญัชีไทย
กบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  ด้านความรู้
ความสามารถ   ด้านทกัษะ  ด้านมาตรฐานการบญัชี  ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี  4.34 ประสบการณ์กบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่ 
         เศรษฐกิจอาเซียน (ด้านความรู้ความสามารถ) 
 

ประสบการณ์กบัความ
พร้อมในการใช้มาตรฐาน
การบญัชี (ด้านความรู้

ความสามารถ) 

ประสบการณ์   S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

1. ความรู้ตามมาตรฐาน 
   การบญัชี 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.95 
3.67 
4.23 

.785 

.862 

.528 

F = 4.492 
Sig = .012* 

(3)>(2) 

2. ความรู้เร่ืองการใช้ 
   มาตรฐานการบญัชี 
   มีผลตอ่ความก้าวหน้า 
   ในหน้าท่ีการงาน 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.85 
3.75 
4.05 

.813 

.865 

.722 

F = 1.074 
Sig = .344 

- 

3. ความสามารถในการ 
   ใช้มาตรฐานการบญัชี 
   มีผลท าให้ทา่นเป็นท่ี 
   ยอมรับในหนว่ยงาน 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.88 
3.75 
4.00 

.771 

.947 

.756 

F = .885 
Sig = .414 

- 

4. ความสนใจการใช้ 
   มาตรฐานการบญัชี 
   มีผลตอ่ความสามารถ 
   ของทา่น 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.87 
3.60 
4.09 

.816 

.915 

.750 

F = 3.276 
Sig = .040* 

(3)>(1),(2) 

5. มีความรู้ด้าน 
   กฎหมายการบญัชี 
   และข้อก าหนดของ 
   สภาวิชาชีพบญัชี 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.55 
3.49 
3.59 

.896 
1.136 
1.054 

 

F = .102 
Sig = .903 

- 

6. มีความรู้ด้าน 
   กฎหมายภาษีอากร 
   และข้อก าหนดของ 
   สรรพากร 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.52 
3.49 
3.73 

.850 
1.136 
.827 

F = .551 
Sig = .577 

- 
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ตารางท่ี  4.34 (ต่อ) 
 

     

ประสบการณ์กบัความ
พร้อมในการใช้มาตรฐาน
การบญัชี (ด้านความรู้

ความสามารถ) 

ประสบการณ์   S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

7. มีการปรับปรุงบญัชี 
   ของธุรกิจให้เหมาะสม 
   และถกูต้องตาม 
   กฎหมายภาษีอากร 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.64 
3.64 
4.09 

.990 

.969 

.811 

F = 2.159 
Sig = .118 

- 

8. มีความสามารถใน 
   การท างานด้านบญัชี 
   ให้เกิดประสิทธิภาพ 
   ในการท างาน 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.48 
3.44 
3.68 

.906 
1.014 
1.041 

F = .548 
Sig = .579 

- 

9. มีความสามารถวาง 
   ระบบบญัชีและการ 
   ท างานด้านบญัชี 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.55 
3.42 
3.73 

.923 

.937 

.935 

F = .920 
Sig = .400 

- 

10. มีความรู้การท า 
     บญัชีการสอบบญัชี 
     การบญัชีบริหาร 
     การภาษีอากรและ      
     เทคโนโลยีการบญัชี  

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.53 
3.35 
3.59 

.949 

.886 

.908 

F = .925 
Sig = .398 

- 

 
จากตารางท่ี  4.34  การเปรียบเทียบ นกับญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ

บญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ตวัแปรประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้าน
บญัชี  ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ตัวแปรประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้านบญัชีกับ
ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ .05 จ านวน  2 ประเดน็  ได้แก่  
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 1) ความรู้ตามมาตรฐานการบัญชี พบว่า นกับญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐาน
การบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้าน
บญัชีมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน มากกวา่ผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชี 5-10 ปี  
 2) ความสนใจการใช้มาตรฐานการบญัชีมีผลตอ่ความสามารถของท่าน  พบว่า นกับญัชี
ไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้ มี
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้านบญัชีมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน มากกว่าผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังาน
ด้านบญัชี ต ่ากว่า  5 ปี   ผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชี 5-10 ปี และประเด็นอ่ืน ๆ 
ไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ .05 
 
ตารางท่ี  4.35 ประสบการณ์กบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่ 
         เศรษฐกิจอาเซียน (ด้านทกัษะ) 
 

ประสบการณ์กบัความ
พร้อมในการใช้มาตรฐาน
การบญัชี (ด้านทกัษะ) 

ประสบการณ์    S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

1. มีประสบการณ์ใน 
   การท างานด้านบญัชี  
   ท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
   ในการท างาน 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.67 
3.55 
3.77 

.872 
1.004 
.922 

F = .141 
Sig = .868 

- 

2. มีความช านาญใน 
   วิชาชีพบญัชีด้วย 
   ความสามารถและ 
   ระมดัระวงัรอบคอบ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.46 
3.35 
3.59 

.966 
1.109 
.908 

F = .518 
Sig = .596 

- 

3. มีการพฒันา ฝึกอบรม 
   การปฏิบตังิานด้วย 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.62 
3.55 
3.55 

.861 

.939 

.858 

F = .174 
Sig = .841 

- 
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ตารางท่ี  4.35 (ต่อ)       
ประสบการณ์กบัความ
พร้อมในการใช้มาตรฐาน
การบญัชี (ด้านทกัษะ) 

ประสบการณ์ 
   S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

4. มีความช านาญทาง 
   วิชาชีพเพิ่มเตมิอยา่ง 
   ตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันา 
   ความรู้ให้ทนัสมยั 
   อยูเ่สมอ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.42 
3.24 
3.23 

.947 
1.018 
.922 

F = .881 
Sig = .416 

- 

5. มีการปฏิบตังิานใน 
    วิชาชีพเพ่ือให้เกิด 
    ความนา่เช่ือถือและ 
   เป็นประโยชน์ตอ่ 
   สว่นรวมตามกรอบ 
   วิชาชีพ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.40 
3.29 
3.55 

.900 
1.066 
1.011 

F = .578 
Sig = .562 

- 

6. มีการวางรากฐาน 
   ระบบและกลไกใน 
   การท างานด้านบญัชี 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.35 
3.36 
3.73 

.971 
1.060 
.985 

F = 1.391 
Sig = .251 

- 

7. มีการพฒันาความรู้ 
   ด้านวิชาชีพบญัชีให้ 
   ก้าวทนัมาตรฐานสากล 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.54 
3.40 
3.59 

.940 
1.029 
.908 

F = .498 
Sig = .608 

- 

8. มีการยกระดบันกั 
   บญัชีไทยให้มีทกัษะ 
   เป็นนกัวิชาการข้าม 
   ศาสตร์และเป็นนกั 
   ปฏิบตั ิ

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.47 
3.40 
3.41 

.999 
1.029 
1.141 

F = .097 
Sig = .908 

- 

9. มีการเสริมสร้างการ 
   ให้บริการด้วยจิต 
   สาธารณะเข้าใจใน 
   วิชาชีพบญัชี 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.53 
3.38 
3.45 

.878 
1.027 
1.057 

F = .498 
Sig = .609 

- 
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ตารางท่ี  4.35 (ต่อ)  
 

     

ประสบการณ์กบัความ
พร้อมในการใช้มาตรฐาน
การบญัชี (ด้านทกัษะ) 

ประสบการณ์    S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

10. มีการพฒันาระบบ 
     บญัชีให้ก้าวทนั 
     มาตรฐานสากล 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.24 
3.22 
3.32 

.914 

.956 
1.041 

F = .090 
Sig = .914 

- 

   
 จากตารางท่ี  4.35 การเปรียบเทียบ นกับญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ตวัแปรประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้าน
บญัชี  ด้านทักษะ  พบว่า ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้านบญัชี  กับความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ด้านทกัษะ ไม่แตกต่างกันท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ.05   

 
ตารางท่ี  4.36 ประสบการณ์กบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่ 
         เศรษฐกิจอาเซียน (ด้านมาตรฐานการบญัชี) 
 

ประสบการณ์กบัความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
(ด้านมาตรฐานการบญัชี) 

ประสบการณ์   S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

1.  แมบ่ทการบญัชี (1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.31 
3.11 
3.41 

1.061 
1.083 
1.182 

F = .860 
Sig = .425 

- 

2.  มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 1 การ 
    น าเสนองบการเงิน 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.23 
3.07 
3.41 

.989 
1.086 
1.098 

F = .936 
Sig = .394 

- 
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ตารางท่ี  4.36 (ต่อ) 
  

     

ประสบการณ์กบัความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
(ด้านมาตรฐานการบญัชี) 

ประสบการณ์ 
  S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

3.  มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 2 สินค้า 
    คงเหลือ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.55 
3.36 
3.64 

.931 

.969 

.848 

F = .982 
Sig = .376 

- 

4.  มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 7 งบกระแส 
    เงินสด 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.52 
3.31 
3.41 

.897 

.979 
1.141 

F = .929 
Sig = .397 

- 

5.  มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 8 นโยบาย 
    การบญัชี การเปล่ียน  
    แปลงประมาณการ 
    ทางบญัชี 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.43 
3.20 
3.23 

.912 
1.043 
1.066 

F = 1.232 
Sig = .294 

- 

6.  มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 10 เหตกุารณ์ 
    ภายหลงัรอบระยะ  
    เวลารายงาน 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.33 
3.24 
3.32 

.952 
1.018 
1.129 

F = .175 
Sig = .839 

- 

7.  มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 11 สญัญา 
    ก่อสร้าง 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.28 
3.16 
3.18 

1.025 
1.067 
1.053 

F = .285 
Sig = .752 

- 

8.  มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 12  
    ภาษีเงินได้ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.22 
3.15 
3.09 

1.040 
1.129 
1.109 

F = .180 
Sig = .836 

- 
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ตารางท่ี  4.36 (ตอ่) 
 

ประสบการณ์กบัความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
(ด้านมาตรฐานการบญัชี) 

ประสบการณ์   S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

9.  มาตรฐานการบญัชี  
    ฉบบัท่ี 16 ท่ีดนิ 
    อาคารและอปุกรณ์ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.77 
3.49 
3.95 

1.035 
.960 
.785 

F = 2.271 
Sig = .106 

- 

10.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 17  
    สญัญาเชา่  

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.76 
3.45 
3.77 

.974 

.899 

.752 

F = 2.149 
Sig = .119 

- 

11.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 18 รายได้ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.71 
3.53 
4.05 

.853 

.940 

.899 

F = 2.745 
Sig = .067 

- 

12.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 19 
    ผลประโยชน์ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.77 
3.47 
4.09 

.847 

.959 

.684 

F = 4.458 
Sig = .013* 

(3)>(2) 

13.มาตรฐานการบญัชี   
    ฉบบัท่ี 20 การบญัชี 
    ส าหรับเงินอดุหนนุ 
    จากรัฐบาล 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.90 
3.67 
4.14 

.854 

.963 

.889 

F = 2.383 
Sig = .095 

- 

14.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 21  
    ผลกระทบจาก 
    การเปล่ียนแปลง 
    ของอตัราเปล่ียนเงินตรา 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.80 
3.62 
3.77 

.946 

.991 

.752 

F = .711 
Sig = .493 

- 

15.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 23 ต้นทนุ 
    การกู้ ยืม 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.76 
3.71 
3.77 

.949 

.875 

.869 

F = .064 
Sig = .938 

- 
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ตารางท่ี  4.36(ตอ่) 
 

ประสบการณ์กบัความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
(ด้านมาตรฐานการบญัชี) 

ประสบการณ์   S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

16.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 24 การเปิด  
    เผยข้อมลูเก่ียวกบั 
    บคุคลหรือกิจการท่ี 
    เก่ียวข้อง 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.65 
3.36 
3.59 

.973 
1.007 
1.008 

F = 1.564 
Sig = .212 

- 

17.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 26 การบญัชี  
    และการรายงาน 
    โครงการ 
    ผลประโยชน์เม่ือ 
    เกษียณอาย ุ

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.85 
3.60 
3.86 

881 
.830 
.889 

F = 1.741 
Sig = .178 

- 

18.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 27 งบการ  
    เงินรวมและงบการ  
    เงินเฉพาะกิจการ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.73 
3.45 
3.95 

.896 

.899 

.844 

F = 2.966 
Sig = .054 

- 

19.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 28 เงินลง  
    ทนุในบริษัทร่วม 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.64 
3.45 
3.82 

.940 
1.033 
.795 

F = 1.308 
Sig = .273 

- 

20.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 29 การ 
    รายงาน ทางการ  
    เงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 
    รุนแรง 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.48 
3.40 
3.64 

.897 

.993 

.790 

F = .528 
Sig = .591 

- 
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ตารางท่ี  4.36 (ต่อ) 
 

     

ประสบการณ์กบัความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
(ด้านมาตรฐานการบญัชี) 

ประสบการณ์ 
  S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

21.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 31 สว่นได้ 
    เสียในการร่วมค้า 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.61 
3.49 
3.61 

.908 

.960 

.854 

F = .660 
Sig = .518 

 

- 

22.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 33 ก าไรตอ่ 
    หุ้น 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.56 
3.45 
3.50 

.89 
.959 
.859 

F = .290  
Sig = .749 

- 

23.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 34 งบการ  
    เงินระหวา่งกาล 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.55 
3.35 
3.64 

.905 

.966 
1.002 

F = 1.156 
Sig = .317 

- 

24.มาตรฐานการบญัชี  
    ฉบบัท่ี 36 การด้อย 
    คา่ของสินทรัพย์ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.50 
3.42 
3.68 

.924 

.975 

.945 

F = .618 
Sig = .540 

- 

25.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 37  
    ประมาณการ 
    หนีส้ิน  หนีส้ินท่ี 
    อาจเกิดขึน้และ 
    สินทรัพย์ท่ี 
    อาจเกิดขึน้ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.58 
3.64 
3.73 

.875 

.847 

.827 

F = .300 
Sig = .741 

- 

26.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 38 สินทรัพย์ 
    ไมมี่ตวัตน 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.56 
3.53 
3.86 

.922 

.940 

.834 

F = 1.153 
Sig = .318 

- 
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ตารางท่ี  4.36 (ต่อ) 
 

     

ประสบการณ์กบัความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
(ด้านมาตรฐานการบญัชี) 

ประสบการณ์ 
  S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

27.มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 40  
    อสงัหาริมทรัพย์ 
    เพ่ือการลงทนุ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.50 
3.49 
3.77 

.879 

.940 

.869 

F = .930 
Sig = .396 

- 

28.มาตรฐานการ 
    รายงานทาง 
    การเงินฉบบัท่ี 2 
    การจา่ยโดยใช้หุ้น 
    เป็นเกณฑ์ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.52 
3.44 
3.73 

.879 

.996 

.767 

F = .819 
Sig = .442 

- 

29.มาตรฐานการ 
    รายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 3 การรวม 
    ธุรกิจ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.37 
3.25 
3.41 

.906 
1.040 
.908 

F = .349 
Sig = .706 

- 

30.มาตรฐานการ 
    รายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 5 สินทรัพย์ 
    ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้ 
    เพ่ือขายและการ 
    ด าเนินงานท่ียกเลิก 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.44 
3.35 
3.59 

.940 
1.075 
.908 

F = .517 
Sig = .597 

- 

31.มาตรฐานการ 
    รายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 6 การส ารวจ 
    และประเมินคา่แหลง่ 
    ทรัพยากรแร่ 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.36 
3.20 
3.55 

.887 
1.007 
.858 

 

F = 1.228 
Sig = .295 

- 
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ตารางท่ี  4.36 (ต่อ) 
 

     

ประสบการณ์กบัความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
(ด้านมาตรฐานการบญัชี) 

ประสบการณ์ 
  S.D. สถิตทิดสอบ คูแ่ตกตา่ง 

32.มาตรฐานการ 
    รายงานทางการ 
    เงินส าหรับกิจการท่ี 
    ไมมี่สว่นได้เสีย 
    สาธารณะ (NPAEs) 

(1) ต ่ากวา่ 5 ปี 
(2) 5-10 ปี 
(3) มากกวา่  10 ปี 

3.45 
3.44 
3.59 

.949 

.977 

.734 

F = .237 
Sig = .789 

- 

 
 จากตารางท่ี 4.36 การเปรียบเทียบ นักบญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ตวัแปรประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้าน
บญัชี  ด้านมาตรฐานการบญัชี พบว่า ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้านบญัชีกับความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  แตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ  .05 จ านวน  1 ประเด็น  ได้แก่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์ของ
พนกังานสรุปได้ว่า ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชี มากกว่า  10 ปี มีความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน มากกวา่ 5-10 ปี  


