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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความรู ้ ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิ จการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ าํ
บัญ ชี ข องธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มในประเทศไทย จํา นวน 397 คน การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้
แบบสอบถามกับผูท้ าํ บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณนาและการทดสอบความถดถอยเชิงพหุในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทยที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
เฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน สําหรั บกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจยั พบว่า ไม่ พบความสัมพัน ธ์ใด
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งานบัญชี และตําแหน่งงานในปัจจุบนั กับระดับความรู ้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ งระดับความรู ้ความ
เข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจะเปรี ยบเสมือน
สิ่ งบ่ งชี้ ถึ งความสําเร็ จ อัน ยัง่ ยืน ของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวมาใช้ใ น
ประเทศไทย โดยผลการวิจยั ในครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบระดับความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวของผูท้ าํ บัญชีในประเทศไทย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการกํากับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยต่อไป

ABSTRACT
This study aims to investigate the level of perception in Thai Financial Reporting
Standards for Small and Medium Enterprises (TFRS for SMEs) and the relationship between
personal factors of Thai accountants in Small and Medium Enterprises and level of perception in
Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (TFRS for SMEs). The
samples of this study were 397 accountants. Questionnaires were used to collect data from Thai
accountants in Small and Medium Enterprise. Descriptive analysis and multiple regression
analysis were used to analyze the data.
The results reveal that the level of perception in Thai Financial Reporting Standards for
Small and Medium Enterprises (TFRS for SMEs) is in high level. Moreover, there is no
significant relationship between personal factors (gender, age, level of education, work
experience, and work position) and perception in Thai Financial Reporting Standards for Small
and Medium Enterprises (TFRS for SMEs). Their knowledge level for TFRS for SMEs will
present important clues to sustain successful adoption process in Thailand. The results of this
study reveal the knowledge profile of Thai accountants; which are used by Thai accounting
professions to monitor TFRS for SMEs in Thailand.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ของไทยได้ รั บ การจัด ทํา ขึ้ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ (International Financial Accounting Standards:
IFRS) ซึ่ งในอดี ต คณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ระหว่างประเทศ (International Accounting
Standard Committee: IASC) ได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการบัญชี ให้เป็ นแนวปฏิ บตั ิเดียวกัน
ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพ การนําไปใช้ และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ในการจัดทําบัญชีและการรายงานทางการเงิน
โดยได้ออกมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ (International Accounting Standards: IAS) ต่อมา
ในปี 2001 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ (IASC) ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้าง
ใหม่ โ ดยมี ค ณะกรรมการ International Accounting Standards Board (IASB) ดํา เนิ น งานต่ อ จาก
IASC ทํา หน้ า ที่ ก ํา หนดมาตรฐานการบัญ ชี อ อกใหม่ เรี ย กว่า มาตรฐานรายงานทางการเงิ น
(International Financial Reporting Standards: IFRS) เพื่ อใช้กบั ธุ รกิ จทุ กประเภท โดยมุ่งเน้นไปที่
ธุ รกิจขนาดใหญ่ เช่น บริ ษทั มหาชน จํากัด และบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (สภาวิชาชี พ
บัญชี, 2554)
ในปั จจุ บนั คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ (IASB) ได้พฒั นา
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะปั จจุบนั มากขึ้น รวมถึ งการพัฒนามาตรฐานการ
บัญชีสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีจุดเริ่ มต้นมาจากผลการศึกษาของ United Nations
Conference on Trade and Development หรื อ UNCTAD ที่ มี แ นวคิ ด ว่า มาตรฐานการบัญ ชี เพี ย ง
รู ป แบบเดี ย วอาจไม่ เหมาะสมที่ จะนํา มาใช้ ก ับ ทุ ก ธุ ร กิ จ ดัง นั้น จึ ง ควรมี ม าตรฐานการบัญ ชี ที่
เหมาะสมกับธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยเฉพาะ
สําหรับ SMEs การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบเต็มรู ปแบบทําให้เกิดความยุง่ ยาก และ
มีตน้ ทุนในการปฏิบตั ิค่อนข้างสู ง ประเทศที่ประสบปั ญหาดังกล่าว บางประเทศแก้ปัญหาโดยการ
พัฒนามาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปสําหรับ SMEs หรื อบางประเทศกําหนดเป็ นข้อยกเว้นใน
การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศของตนเอง
สําหรับประเทศไทย มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของไทย (Thai Financial
Reporting Standards-TFRSs) ชุ ดเดี ยว ที่ อ้างอิ งมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRSs) เพื่อให้เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวใช้กบั นิ ติบุคคลที่มีหน้าที่จดั ทําบัญชี ตามพระราชบัญญัติ
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การบัญชี พ.ศ. 2543 ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคล
ทัว่ ไปที่ อยู่น อกตลาดหลัก ทรั พ ย์ แต่โดยที่ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และมีความยุง่ ยากซับซ้อน จากการใช้
แนวคิ ดมู ล ค่ ายุติธรรม (Fair Value) เป็ นหลักในการจัดทํารายงานทางการเงิ น ซึ่ งเป็ นภาระและ
ก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดทํารายงานการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะที่ส่วนใหญ่เป็ น
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของธุ รกิจส่ วน
ใหญ่ของประเทศซึ่ งเป็ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและเป็ นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
(Non-Publicly Accountable Entities: NPAEs) ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ตระหนักว่ากิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะนี้มีความแตกต่างจากกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
(Publicly Accountable Entities: PAEs) ตัวอย่างของความแตกต่างที่สําคัญ เช่ น จํานวนผูม้ ี ส่วนได้
ส่ วนเสี ยในกิจการ แหล่งระดมเงินทุน และความซับซ้อนของธุ รกรรม เป็ นต้น (นิ ธิดา สกุลจิตจินดา
และเสาวนี ย ์ สิ ชฌวัฒน์, 2551) ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมาสภาวิชาชี พบัญชี ฯ ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชี สําหรับกิ จการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ โดยการประกาศยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ของไทย (TFRSs) บางฉบับ ซึ่ งเป็ นวิธี แก้ปั ญ หาที่ อาจทําได้โดยง่ าย แต่ ไ ม่
สามารถแก้ปัญหาได้ท้ งั หมด เนื่ องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มิได้ยกเว้นการบังคับใช้
หลายฉบับยังมีประเด็นที่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
ดังนั้น สภาวิชาชี พบัญชี ฯ จึ งได้ต้ งั คณะทํางานเพื่อทําการศึกษาเบื้องต้นในการดําเนิ นการยกร่ าง
มาตรฐานการบัญชี เฉพาะสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เพื่อบรรเทาภาระของกิจการที่
ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และส่ งเสริ มให้กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะสามารถจัดทําและ
นําเสนองบการเงิ น ได้อย่า งถู ก ต้อง และเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน จึ งได้จดั ทํามาตรฐานการบัญ ชี
สํ า หรั บ กิ จ การที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เสี ยสาธารณะ เพื่ อ ความเหมาะสมและสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ ก ั บ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จสําหรั บ ประเทศไทย และได้ป ระกาศให้ ใช้ม าตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (TFRS for NPAEs) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นมา
สําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็ นรากฐานที่สําคัญของระบบ
เศรษฐกิจไทย แต่ปัจจุบนั ประเทศไทย ยังมิได้มีการจัดทํามาตรฐานการบัญชีเฉพาะสําหรับ SMEs มี
แต่การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับกิ จการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ ซึ่ งขณะนี้
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้จดั ทําร่ างมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ
สําหรับ SMEs ประกอบกับ สภาวิชาชี พบัญชี ฯ อยูใ่ นระหว่างการจัดทํามาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าว
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เช่ น กัน โดยอยู่ในระหว่างการพัฒ นาเกณฑ์ ที่ เหมาะสมในการแบ่ งประเภทกิ จการเพื่ อกําหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ให้ เหมาะสมกับ ขนาดกิ จการ ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัด ทํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิ จการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างประเทศ (IFRS for SMEs) (นิพนั ธ์ เห็นโชค
ชัย ชนะ และคณะ, 2554) โดยคาดว่า จะกํา หนดให้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ก ับ กิ จ การที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้เสี ย
สาธารณะขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้สอดคล้องกับ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในปี พ.ศ.
2558 นี้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึ กษาระดับ ความรู ้ ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยที่ มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาด
ย่อม
2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อเป็ นแนวทางให้แก่หน่วยงานทางวิชาชี พบัญชี เช่ น สภาวิชาชี พบัญชี ฯ ใน
การส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อมให้แก่นกั บัญชี ในประเทศไทย เพื่อนําไปใช้ในการปฏิ บตั ิได้อย่างถู กต้องและ
เหมาะสม
2) เพื่ อเป็ นแนวทางให้ แก่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ในการพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สําหรั บ กิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี ค วาม
เหมาะสมต่อการนํามาปฏิบตั ิในประเทศไทย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้มุ่งศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติของผูท้ าํ บัญชีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทยเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
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1.5 นิยามศัพท์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (Financial Reporting Standard) หมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้ นโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554)
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (Small and Medium Enterprises) หมายถึง การ
ประกอบกิ จการที่ เป็ นอุตสาหกรรมการผลิ ต กิจการค้าส่ ง-ค้าปลี ก และกิ จการบริ การ โดยกําหนด
ขนาดของธุ รกิ จจากมู ล ค่ าขั้น สู งของสิ น ทรั พ ย์ถาวรขนาดกลางไม่เกิ น 200 ล้านบาท (กาญจนา
สุ คณั ธสิ ริกุล, 2554)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
หนังสื อ วารสาร มาตรฐานการบัญชี บทความทางการบัญชี รวมถึ งงานวิจยั เกี่ ยวกับความรู ้ความ
เข้าใจของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
1) แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้และความเข้าใจ
ความรู ้ หมายถึ ง ข้อเท็จจริ ง เป็ นสิ่ งที่ ไ ด้รับ จากการเรี ย นรู ้ การค้น พบ หรื อ
ประสบการณ์ ซึ่ งสั่งสมมาในลักษณะของการจํา และระลึกได้ถึงสิ่ งเฉพาะ และกระบวนการต่างๆ
อันเป็ นกระบวนการที่เชื่ อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบใหม่ และเป็ นขั้นตอนที่นาํ ไปสู่ พฤติกรรมที่
ก่ อให้ เกิ ดความเข้าใจ โดยการวัดระดับ ความรู ้ ส ามารถวัดได้จากการสร้ างแบบทดสอบเพื่ อวัด
ความสามารถในแต่ ล ะขั้น ตามแนวคิ ดโครงสร้ างของความรู ้ 6 ขั้น จากขั้นตอนง่ายที่ สุ ดไปยัง
ขั้นตอนที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ (สุ มาลี จันทร์ ชลอ, 2542 อ้างใน ธรรมชาติ
สื บสิ นธุ์สกุลไชย, 2547 : 19)
1. วิธีการวัดระดับความรู ้ ความจํา เป็ นการวัดความสามารถขั้นตํ่าสุ ด การถาม
เพื่อวัดสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการให้ระลึกถึง ทั้งในสิ่ งที่เฉพาะเจาะจงและทัว่ ไป คําถามที่ใช้วดั ในระดับ
นี้ ได้แก่ ข้อคําถามวัดความจําเนื้ อเรื่ อง ข้อคําถามวัดความจําวิธีการดําเนิ นการ และข้อคําถามวัด
ความจํา ความรู ้รวบยอด
2. วิธีวดั ระดับความเข้าใจ เป็ นการวัดความสามารถที่สูงกว่าความรู ้ความจํา แต่
ผูต้ อบยังคงมีความรู ้ความจําเป็ นพื้นฐานมาก่อน จึงจะมีความเข้าใจ คําถามจะไม่ถามตรงจากตํารา
หรื อสิ่ งที่ สอนไว้ แต่โยงความรู ้ที่เรี ยนมาสัมพันธ์กบั คําถามแล้วเปลี่ยนเป็ นคําตอบใหม่ ภาษาหรื อ
สํานวนใหม่ รู ปแบบใหม่ๆ คําถามที่ ใช้วดั ระดับ นี้ ได้แก่ ข้อคําถามวัดความสามารถในการแปล
ความ ข้อคําถามวัดความสามารถในการตีความ และข้อคําถามวัดความสามารถในการขยายความ
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3. วิธีการวัดระดับการนําไปใช้ เป็ นการวัดความสามารถในการนําเอาความรู ้
ความเข้าใจมาประยุก ต์ใช้ หรื อ แก้ปั ญ หาในเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ หม่ ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม
คําถามที่ใช้วดั ในระดับนี้ ได้แก่ ข้อคําถามวัดการนําไปใช้
4. วิธีวดั ระดับวิเคราะห์ เป็ นการวัดความสามารถในการแยกแยะ หรื อแจกแจง
รายละเอียดของเรื่ องราว ความคิด การปฏิบตั ิออกเป็ นระดับย่อยๆ โดยอาศัยหลักการหรื อกฎเกณฑ์
ต่างๆ เพื่อค้นพบข้อเท็จจริ ง และคุ ณสมบัติบางประการ คําถามที่ใช้วดั ในระดับนี้ ได้แก่ ข้อคําถาม
วัดการวิเคราะห์ ความสําคัญ ข้อคําถามการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ และข้อคําถามวัดการวิเคราะห์
หลักการ
5. วิธีการวัดระดับสังเคราะห์ เป็ นการวัดความสามารถในการรวบรวมและ
ผสมผสานรายละเอี ยดปลี กย่อยของข้อมู ล สร้ างเป็ นสิ่ งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ความสามารถ
ดังกล่ าวเป็ นพื้นฐานของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คําถามที่ ใช้วดั ระดับนี้ ได้แก่ ข้อคําถามวัดการ
สั ง เคราะห์ ข ้อ ความ ข้อ คํา ถามวัด การสั ง เคราะห์ แ ผนงาน และข้อ คํา ถามวัด การสั ง เคราะห์
ความสัมพันธ์
6. วิธีการวัดระดับประเมินค่า เป็ นการวัดความสามารถในการสรุ ปคุณค่าหรื อ
ตีราคาเกี่ยวกับเรื่ องราว ความคิด พฤติกรรมว่า ดี-เลว-เหมาะ-ไม่เหมาะ เพื่อจุดประสงค์บางประการ
คําถามที่ ใช้วดั ระดับ นี้ ได้แก่ ข้อคําถามวัดการประเมิ น โดยเกณฑ์ ภายใน และข้อคําถามวัดการ
ประเมินโดยเกณฑ์ภายนอก
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเลื อกวิธีการวัดระดับความรู ้ในขั้นที่หนึ่ งและขั้นที่
สอง คือ ขั้นความรู ้และขั้นความเข้าใจ
ส่ วนความเข้า ใจ (Comprehension) เป็ นพฤติ ก รรมในขั้น ที่ ต่ อ จากความรู ้ เป็ น
ขั้นตอนที่ตอ้ งใช้ความสามารถทางสมองและทักษะที่สูงขึ้นจนถึงระดับของการสื่ อความหมาย อาจ
ทําได้ท้ งั การใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรื อการใช้สัญลักษณ์ มักเกิ ดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับ
ทราบข่าวสารต่างๆ แล้ว โดยการฟัง เห็น อ่าน หรื อเขียนก็ได้ (สงวน พรชัยสิ ริอรุ ณ, 2543 : 11)
กล่าวสรุ ปได้ว่า ความรู ้ ความเข้าใจ หมายถึ ง ความทรงจําในเรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง
รายละเอียด ต่างๆ และสามารถนําความรู ้ที่เก็บรวบรวมไว้มาดัดแปลง อธิ บาย หรื อแปลความ หรื อ
ให้ความหมาย ที่แสดงออกมาในรู ปของความคิดเห็นและข้อสรุ ปได้
2) การวัดความรู ้ความเข้าใจ
เป็ นการวัดความสามารถในการจดจําข้อเท็จจริ ง เรื่ องราว หรื อประสบการณ์
ต่างๆ ที่ได้พบเห็นหรื อได้ประสบมา และสามารถที่จะบอก เขียน หรื อเล่าเป็ นข้อระลึกถึงข้อเท็จจริ ง
เหล่ า นั้ นออกมาได้ ตลอดจนการวัด ความสามารถในการจับ ใจความ การรู ้ ค วามหมายและ
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รายละเอียดของเรื่ องนั้น โดยมีเกณฑ์หรื อคําถามที่ใช้วดั ความรู ้ความเข้าใจ 4 ประเภท ได้แก่ (รพีพร
คําชุ่ม, 2550 : 8)
1. ถามความรู ้ ค วามเข้าใจในเนื้ อเรื่ อง เป็ นการถามรายละเอี ยดของเนื้ อหา
ข้อเท็จจริ งต่ างๆ ของเรื่ องราวทั้งหลาย ประกอบด้วยคําถามประเภทต่ างๆ เช่ น ศัพ ท์ นิ ยาม กฎ
ความจริ ง หรื อรายละเอียดของเนื้อหาต่างๆ เป็ นต้น
2. ถามความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการดําเนิ นการ เป็ นการถามวิธีป ฏิ บตั ิต่างๆ
ตามแบบแผน ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิ บตั ิงานทั้งหลาย เช่ น ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้น
แนวโน้มการจัดประเภทและหลักเกณฑ์ต่างๆ
3. ถามความรู ้ ความเข้าใจรวบยอด เป็ นการถามความสามารถในการจดจํา
ข้อสรุ ป หรื อหลักการของเรื่ อง
4. ถามความรู ้ ค วามเข้า ใจที่ เกิ ด จากการผสมผสานหาลัก ษณะร่ ว ม เพื่ อ
รวบรวมและย่นย่อลงมาเป็ นหลัก หรื อหัวใจของเนื้ อหานั้นๆ เช่น หลักวิชา ทฤษฎี และโครงสร้ าง
เป็ นต้น
สํ า หรั บ การวัด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจนั้ นส่ วนใหญ่ นิ ยมใช้ แ บบทดสอบ ซึ่ ง
แบบทดสอบนี้ เป็ นเครื่ องมือประเภทข้อเขียนที่นิยมใช้กนั ทัว่ ๆ ไป แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิ ด (จํานง
พรายแย้มแข, 2535 : 24-29) คือ
1. แบบอัตนัยหรื อแบบความเรี ยง โดยให้เขียนตอบเป็ นข้อความสั้นๆ ไม่เกิน 1-2
บรรทัด หรื อเป็ นข้อๆ ตามความเหมาะสม
2. แบบปรนัย แบ่งเป็ น
2.1 แบบเติ ม คํา หรื อ เติ ม ข้อ ความให้ส มบู ร ณ์ แบบทดสอบนี้ เป็ นการวัด
ความสามารถในการหาคํา หรื อข้อความมาเติ ม ลงในช่ องว่างของประโยคที่ ก าํ หนดให้ ถู ก ต้อ ง
แม่นยํา โดยไม่มีคาํ ตอบใดชี้นาํ มาก่อน
2.2 แบบถู ก–ผิด แบบทดสอบนี้ วดั ความสามารถในการพิจารณาข้อความที่
กําหนดไว้วา่ ถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่ใช่ โดยเป็ นการวัดความจํา ความคิด และความเข้าใจ
2.3 แบบจับ คู่ แบบทดสอบนี้ เป็ นลัก ษณะการวางข้อเท็จจริ ง เงื่ อนไข คํา
ตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ไว้ 3 ด้านขนานกันเป็ นแถวตั้ง 2 แถว แล้วให้อ่านดูขอ้ เท็จจริ งในแถวตั้งด้าน
หนึ่ งว่ามี ค วามเกี่ ย วข้อง จับ คู่ ได้พ อดี ก ับ ข้อเท็ จจริ ง ในอี ก แถวตั้งหนึ่ ง โดยทั่วไปจะกําหนดให้
ตัวเลือกในแถวตั้งด้านหนึ่งน้อยกว่าอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ได้ใช้ความสามารถในการจับคู่มากขึ้น
2.4 แบบเลื อกตอบ แบบทดสอบนี้ นี้ เป็ นข้อสอบที่ นิ ย มใช้ก ัน ในปั จจุ บ ัน
เนื่องจากสามารถวัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์ และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ลักษณะของข้อสอบ
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ประกอบด้วยส่ วนข้อคําถามและตัวเลื อก โดยตัวเลื อกจะมีตวั เลื อกที่เป็ นตัวถู ก และตัวเลื อกที่เป็ น
ตัวลวง โดยกําหนดจํานวนตัวเลือก 4 หรื อ 5 ตัวเลือก
สรุ ป แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ความสามารถมีท้ งั แบบอัตนัย และปรนัย ซึ่งแบบ
ปรนัย ยังสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 4 ประเภท คื อ แบบเติ ม คํา แบบถู ก -ผิด แบบจับ คู่ และแบบ
เลือกตอบ สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเลือกใช้แบบทดสอบ แบบถูก-ผิด โดยกําหนดตัวเลือกไว้
คือ ให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
3) แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศ นคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ความคิ ด หรื อ ความเชื่ อ และแนวโน้ ม ที่ จ ะ
แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมของบุคคล เป็ นปฏิ กิริยาโต้ตอบ โดยการประมาณค่าว่าชอบหรื อไม่ชอบ ที่
จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การตอบสนองของบุ ค คลในเชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ลบต่ อ บุ ค คล สิ่ ง ของ และ
สถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ โดยที่ทศั นคติน้ ี สามารถเรี ยนรู ้ หรื อจัดการได้โดย
ใช้ประสบการณ์ และทัศนคติน้ นั สามารถที่ จะรู ้ หรื อถู กตีความได้จากสิ่ งที่คนพูดออกมาอย่างไม่
เป็ นทางการ หรื อจากการสํารวจที่ เป็ นทางการ หรื อจากพฤติ ก รรมของบุ ค คลเหล่ านั้น โดยการ
แสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท (จํานง พรายแย้มแข, 2535 : 24-29) คือ
1. ทัศ นคติ ใ นทางบวก (Positive Attitude) คื อ ความรู ้ สึ ก ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
ในทางที่ดีหรื อยอมรับ ความพอใจ
2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรื อความรู ้สึก
ต่อสิ่ งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย
3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรื อมีทศั นคติเฉยๆ คือ มีทศั นคติเป็ นกลาง
อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนั้นๆ หรื อในเรื่ องนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้มทัศนคติอยู่
เดิมหรื อไม่มีแนวโน้มทางความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ มาก่อน
การเกิดทัศนคติ ประกอบด้วย การเกิดทัศนคติทางด้านความรู ้ความเข้าใจ การเกิด
ทัศนคติทางด้านความชอบ และการเกิดทัศคติทางด้านพฤติกรรม
1. การเกิดทัศนคติทางด้านความรู ้ความเข้าใจ
จากสิ่ งแวดล้อมในชี วิตประจําวัน บุคคลรับและสัมผัสสิ่ งต่างๆ เป็ นประจํา
นับไม่ถว้ นบุคคลมักจะแบ่งสิ่ งที่ผา่ นมาจากภายนอก เพื่อให้เกิดความง่ายในการให้ความหมายหรื อ
ความคิดเกี่ยวกับเรื่ องนั้น โดยรวมสิ่ งที่เหมือนกันหรื อคล้ายกันเข้าด้วยกัน เพราะสมองของบุคคล
ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่จะรับและจําสิ่ งต่างๆรอบตัวได้หมดทุกอย่าง ขบวนการแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่น้ ี
เรี ยกว่า Categorization การที่บุคคลจะมี ปฏิ กิริยาโต้ตอบสถานการณ์ ใดๆอย่างไรนั้น บุคคลมักจะ
โต้ตอบภาวการณ์ที่คล้ายๆกันด้วยปฏิกิริยาที่คล้ายกัน ความเชื่อบางอย่างเช่น “ชาวแม็กซิ กนั สกปรก
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หรื อขี้เกียจ” จึงมีอิทธิ พลมากที่ทาํ ให้ชาวผิวขาวไม่จา้ งเข้าทํางาน การจัดหมวดหมู่จะช่วยบุคคลใน
ด้านการรับรู ้ (Perception) แต่ในทางตรงกันข้ามอาจทําให้บุคคลเข้าใจสิ่ งแวดล้อมในทางที่ ผิดได้
โดยที่บุคคลนั้นสรุ ปด้วยตนเองอย่างปราศจากข้อมูลที่ถูกต้อง การรับรู ้เกี่ ยวกับสิ่ งเร้าต่างๆ นี้ เป็ น
ส่ วนประกอบทางด้านความรู ้ทางทัศนคติ
2. การเกิดทัศนคติทางด้านความชอบ
ส่ ว นประกอบของทัศ นคติ ท างด้า นความชอบ ได้แ ก่ ความรู ้ สึ ก หรื อ
อารมณ์ ที่เป็ นในด้านบวกหรื อลบ (Positive หรื อ Negative) ในทางสรี ระวิท ยาแล้ว “อารมณ์ ” จะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวการณ์ที่มาเร้า หลังจากบุคคลนั้น “แปลความหมาย” หรื อให้ความหมายสิ่ ง
เร้านั้นแล้วทําให้ทราบทิศทางของ “อารมณ์” หรื อ “ความรู ้สึก” ว่าเป็ นไปในทางบวกหรื อลบได้ ซึ่ ง
ก็หมายถึง ทัศนคติทางด้านความชอบนั้นเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลหนึ่งมีประสบการณ์ โดยผ่านสิ่ ง
เร้าอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมีคาํ อธิ บายเกี่ยวกับสิ่ งนั้นอย่างแจ่มแจ้ง เช่น รู ้วา่ ตัวเองฉี ด Adrenaline บุคคลนั้นก็
ไม่มีความรู ้สึก “กลัว” แต่ถา้ ไม่ได้รับคําอธิ บายที่เพียงพอก็อาจเกิดอารมณ์ “กลัว” Scott ได้กล่าวไว้
ว่า การให้รางวัลจะมีผลทําให้ทศั นคติของบุคคลเปลี่ยนได้มากกว่า “การทําโทษ” องค์ประกอบอื่น
ที่มีผลต่อการทําให้เกิด “อารมณ์” ในทางที่ดีน้ นั ได้แก่ ความคุน้ เคย (Familiarity)
3. การเกิดทัศนคติทางด้านพฤติกรรม
บรรทัดฐานทางสั งคม (Social Norms) จะมี อิท ธิ พ ลต่ อการเกิ ดทัศนคติ
ทางด้านพฤติกรรมบวก บรรทัดฐานทางสังคมเป็ นความคิดที่กลุ่มชนเชื่ อว่าอะไรเป็ นสิ่ งไม่ถูกต้อง
เด็กๆจะถูกพ่อแม่อนุ ญาตให้ทาํ ในบางสิ่ งและห้ามทําในบางสิ่ ง บางครั้งการพูดการห้ามของพ่อแม่
จะชี้ ให้เห็ นถึงสิ่ งที่สังคมคิดว่าดีหรื อไม่ดีได้ พ่อแม่อาจพูดว่า “อย่าทําอย่างนั้นสังคมหรื อชาวบ้าน
จะซุ บซิ บกัน” บรรทัดฐานของสังคมนี้ ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละประเทศ เช่น ในอเมริ กาจะถือเชื้ อชาติหรื อสี
ผิวเป็ นสําคัญ กรี กจะถือศาสนา เป็ นต้น บรรทัดฐานเหล่านี้จะควบคุมความประพฤติการปฏิบตั ิหรื อ
การแสดงออกของแต่ละบุคคล
แหล่งของทัศนคติ ประกอบด้วย ประสบการณ์ เฉพาะอย่าง การติดต่อสื่ อสารกับ
บุคคลอื่น สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อกับบุคคลหนึ่ ง เรา
จะมีความรู ้สึกชอบบุคคลนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีประสบการณ์ที่ไม่ดี เช่น ได้รับการลงโทษจะ
โดยทางร่ างกายหรื อจิตใจก็ตาม หรื อเกิดภาวะคับข้องใจ (Frustration) อยูบ่ ่อยๆ จากการได้พบปะ
หรื อติดต่อกับบุคคลนั้น เรามักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบกับบุคคลนั้นได้และอาจจะเป็ นไปในทาง
รุ นแรงได้ ซึ่ งทั้งหมดนี้ อาจจะมี ผลจากการให้การสรุ ปที่รุนแรงเกินไปต่อเหตุการณ์ เฉพาะอย่างที่
เกิดขึ้น หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุ นแรงและทําร้ายจิตใจมากนัน่ เอง
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1. การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น (Communication from Others)
ทัศ นคติ ห ลายอย่างของบุ ค คลเกิ ดจากผลของการได้ติ ดต่ อ สื่ อสารกับ
บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเรี ยนรู ้อย่างไม่เป็ นทางการที่ ได้รับในครอบครัว ตัวอย่างเช่น
เด็กจะได้รับการสั่งสอนหรื อบอกจากผูป้ กครองเสมอว่า “การขโมยสิ่ งของของคนอื่นไม่ดี” “เวลา
รับประทานอาหารไม่ควรดูดนิ้วหรื อเลียนิ้วตน” “แพทย์เป็ นบุคคลสําคัญ” ฯลฯ ข้อความหรื อคําพูด
เหล่ านี้ เด็ ก ได้รับ จากบุ คคลที่ เขายกย่องนับ ถื อ และจะมี ผลต่อความเชื่ อและทัศนคติ ของเด็ กได้
เช่นเดียวกันในสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยน ครู จะเป็ นคนที่เด็กยกย่อง เคารพและเชื่อฟัง คําบอกเล่าของ
ครู ก็จะมีอิทธิ พลต่อความเชื่อและทัศนคติของเด็กได้ การยอมรับความเชื่อหรื อการเกิดทัศนคติในวัย
เด็กนี้ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลและเมื่อเด็กโตขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไปในบางอย่าง
ดังนั้น เด็กอาจเกิดความไม่สบายใจได้
2. สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง (Models)
ทัศ นคติ บ างอย่ า งของเราถู ก สร้ า งขึ้ นจากการเลี ย นแบบจากคนอื่ น
ขบวนการเกิดทัศนคติโดยวิธีน้ ี เกิดได้โดยขั้นแรกจากเหตุการณ์บางอย่าง บุคคลจะมองเห็นว่าบุคคล
อื่นมีการปฏิ บตั ิอย่างไร ขั้นต่อไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการปฏิ บตั ิน้ นั ในรู ปของความ
เชื่ อทัศนคติ ซ่ ึ งมาจากการปฏิ บ ตั ิ ของเขา ถ้าบุ คคลนั้นให้ความเคารพนับถื อยกย่องบุ คคลที่ แสดง
ปฏิกิริยานั้นอยูแ่ ล้วบุคคลนั้นจะยอมรับความรู ้สึกเชื่อที่เขาคิดว่าบุคคลที่แสดงปฏิกิริยานั้นๆ
3. องค์ประกอบเกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Factors)
ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลหลายอย่ า งเกิ ด ขึ้ นสื บเนื่ อ งมาจากสถาบั น เช่ น
โรงเรี ยน สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ สถาบันเหล่านี้จะเป็ นแหล่งที่มาและ
สิ่ งสนับสนุนให้เกิดทัศนคติบางอย่างได้
4) การวัดทัศนคติ
การวัดทัศนคติ มีหลักเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้ (จํานง พรายแย้มแข, 2535) คือ
1. เนื้ อหา (Content) การวัดทัศ นคติ ต้องมี สิ่ ง เร้ าไปกระตุ ้น ให้ แสดงกิ ริย า
ท่าทีออก สิ่ งเร้าโดยทัว่ ไป ได้แก่ สิ่ งที่ตอ้ งการทํา
2. ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทัว่ ไปกําหนดให้ทศั นคติมีทิศทาง
เป็ น เส้นตรงและต่อเนื่องกันในลักษณะเป็ นซ้าย-ขาว และบวก-ลบ
3. ความเข้ม (Intensity) กริ ยาท่าทีและความรู ้สึกที่แสดงออกต่อสิ่ งเร้านั้น มี
ปริ มาณมากหรื อน้อยแตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มสู งไม่วา่ จะเป็ นไปในทิศทางใดก็ตาม จะมีความรู ้สึก
หรื อท่าทีรุนแรงมากกว่าที่มีความเข้มปานกลาง
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เครื่ องมือที่ใช้วดั ทัศนคติ เรี ยกว่า มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) เครื่ องมือ
วัดทัศนคติ ที่นิยมใช้และรู ้ จกั กันแพร่ หลายมี 4 ชนิ ด ได้แก่ มาตรวัดแบบเธอร์ ส โตน (Thurstone
Type Scale) มาตรวัดแบบลิ ค เคอร์ ท (Likert Scale) มาตรวัดแบบกัตต์แมน (Guttman Scale) และ
มาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) ซึ่ งแต่ละประเภทมี ขอ้ จํากัด ข้อดี ข้อเสี ยแตกต่างกัน ดังนั้น
การจะเลื อกใช้ม าตรวัดแบบใดขึ้ น อยู่ก ับ สถานการณ์ แ ละความจํากัดของการศึ ก ษา (บุ ญ ธรรม
กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2543)
ออพเพนไฮม์ (Oppenheim, 1966) ได้เสนอแนะไว้ว่า ในการวัดทัศ นคติ โดยใช้
มาตรวัดหากต้องการที่ จะศึ กษารู ปแบบทัศนคติ (Attitude Pattern) หรื อการสํารวจทฤษฎี ทศั นคติ
(Theories of Attitudes) มาตรวัดของลิ เคอร์ ท (Likert) จะเป็ นเทคนิ ควิธีที่เหมาะสมที่สุด หรื อ หาก
ต้องการที่จะศึกษาการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) วิธีของกัตท์แมน (Guttman) จะเป็ น
วิธีที่ดีที่สุดหรื อหากต้องการที่ จะศึกษาความแตกต่างของกลุ่ม (Group Differences) การใช้วิธีการ
ของเธอร์ สโตน (Thurstone) จะเป็ นวิธีที่ดีที่สุด (จํานง พรายแย้มแข, 2535) คือ
ในการวัด ทัศ นคติ ห รื อ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของคนเราต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง เราต้อ งเสนอ
ข้อความแสดงทัศนคติต่อสิ่ งนั้นๆ หลายๆข้อความ ให้ผูร้ ับการทดสอบประเมินค่าแต่ละข้อความ
ถือเป็ น 1 มาตร แล้วนําคะแนนจากมาตรต่างๆ มารวมเป็ นคะแนนรวมและยึดคะแนนที่เป็ นหลักใน
การตีความเนื่ องจากถื อว่าข้อความต่างๆก็วดั จากทัศนคติ ต่อสิ่ งเดี ยวกัน มีขอ้ ความหลายข้อความ
เพื่อให้ขอ้ ความเที่ยงน่าเชื่อถือมากขึ้น การให้คะแนนสําหรับทัศนคติทางบวก มีดงั นี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
เท่ากับ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
เท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
เท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เท่ากับ 1 คะแนน
หากข้อความแสดงทัศนคติทางลบ การให้คะแนนจะให้ในทางตรงกันข้ามกัน
สมบู รณ์ เจริ ญ จิ ระตระกู ล (2552) ได้ก ล่ า วถึ ง การประเมิ น ค่ า ทัศ นคติ ไ ว้ดัง นี้
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเรื่ องต่างๆ นั้นจะสอบถามในลักษณะความคิดเห็นที่มีต่อข้อความที่
ผูว้ จิ ยั กําหนดขึ้น ข้อความที่กาํ หนดมักจะเป็ นชุดซึ่ งประกอบด้วยหลายข้อความ ทั้งข้อความเชิ งบวก
และข้อความเชิงลบ หากคําตอบสําหรับความคิดเห็นเป็ นข้อมูลแบบเรี ยงลําดับ 5 ระดับ โดยที่
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
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2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
แนวการวิเคราะห์ระดับทัศนคติ มี 2 วิธี
1) กําหนดช่วงระหว่างระดับความเห็นจากค่ากลาง
ค่าเฉลี่ยระดับความเห็น
ความหมาย
4.50-5.00
ทัศนคติดีมาก
3.50-4.49
ทัศนคติดี
2.50-3.49
ทัศนคติปานกลาง
1.50-2.49
ทัศนคติไม่สู้ดี
1.00-1.49
ทัศนคติไม่ดี
2) กําหนดช่วงระหว่างระดับความเห็นจากสู ตร
ช่วงระดับความเห็น
=
พิสัย /จํานวนระดับชั้น
=
(5-1) /5 = 0.80
ค่าเฉลี่ยระดับความเห็น
ความหมาย
4.20-5.00
ทัศนคติดีมาก
3.40-4.19
ทัศนคติดี
2.60-3.39
ทัศนคติปานกลาง
1.80-2.59
ทัศนคติไม่สู้ดี
1.00-1.79
ทัศนคติไม่ดี
จากการวิเคราะห์ ท ัศ นคติ ดัง กล่ าวข้างต้น เป็ นการวิเคราะห์ ระดับ ทัศ นคติ จาก
ความคิ ดเห็ นสําหรั บ ข้อความเชิ งบวก ส่ วนการวิเคราะห์ ระดับ ทัศนคติ จากความคิ ดเห็ นสําหรั บ
ข้อความเชิ งลบ ก็มีแนวทางการวิเคราะห์ระดับทัศนคติ 2 วิธีเช่นเดียวกัน แต่จะมีการตีความหมาย
ตรงกันข้าม
2.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึ กษางานวิจยั และทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับความรู ้ ความเข้าใจ
และทัศนคติของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นมีน้อยมาก แต่ก็มีบทความวิจยั
และงานวิจยั ที่สอดคล้อง เพื่อสนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่
จุรี วิชิตธนบดี (2543) ได้ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ของ
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การบัญ ชี ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งใหม่ พบว่า ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี
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ส่ วนใหญ่ยงั มีความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีอยูใ่ นระดับปานกลาง และเป็ นความเข้าใจใน
มาตรฐานฉบับที่ ไม่มีการปรับปรุ ง เช่น มาตรฐานการบัญชี เรื่ องการเช่ าซื้ อทางด้านผูใ้ ห้เช่ า แต่ถ้า
เป็ นมาตรฐานฉบับที่ออกใหม่ เช่น มาตรฐานการบัญชี เรื่ อง การปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา หรื อ
มาตรฐานการบัญชี เรื่ องการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
การบัญชียงั มีความเข้าใจในระดับตํ่า
สุ ภาพร กุศลสัตย์ (2549) ได้ศึกษาการนํามาตรฐานการบัญชี สําหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทยในมุมมองของผูส้ อบบัญชี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เห็ นด้วยที่ประเทศไทยควรจะมีมาตรฐานการบัญชี สําหรับกิจการ SMEs โดยมีเหตุผลว่ามาตรฐาน
การบัญชี ที่ใช้ในปั จจุบนั ไม่เหมาะสมกับทุกกิจการ และเห็ นว่ากลุ่มของผูใ้ ช้งบการเงินของ SMEs
ต่างจากกิจการขนาดใหญ่ ความต้องการข้อมูลของผูใ้ ช้งบการเงินจึงต่างกัน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
ไม่เห็ นด้วยนั้น มี เหตุผลหลักคื อ การมีมาตรฐานการบัญชี หลายชุ ดจะทําให้หลักการบัญชี ไม่เป็ น
มาตรฐานเดี ยวกัน สําหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เห็ นว่า การจัดทํามาตรฐานบัญชี สําหรับ SMEs นั้นควรเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับเดิมที่มีอยู่
บางฉบับที่สอดคล้องกับกิจการ ส่ วนรายงานทางการเงินที่ควรมี ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกํา ไรขาดทุ น และมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ควรเป็ นทางเลื อ กปฏิ บ ัติเท่ านั้น เนื่ อ งจากกลุ่ ม
ตัวอย่างเห็ นว่ากิ จการ SMEs นั้น สามารถเติบโตเป็ นกิ จการขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ส่ วนแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชี ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ให้เหมาะสําหรับ SMEs นั้น ส่ วนใหญ่เห็น
ว่า มาตรฐานการบัญชี หลายฉบับควรคงเดิมไว้ ผลการสํารวจข้อมูลถึ งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการนํามาตรฐานการบัญชีสําหรับ SMEs มาปฏิบตั ิในประเทศไทยนั้น ส่ วนใหญ่เห็นว่าจะทําให้
จัดทําและนําเสนองบการเงิ นได้รวดเร็ วขึ้น ทําให้ผูใ้ ช้ข ้อมู ล ได้รับ ข้อมู ลทันต่อเวลาที่ ใช้ในการ
ตัดสิ นใจ ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลทาง
การเงิ น จะลดลง อาจทํา ให้ ข ้อมู ล ที่ มี นัย สํ าคัญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การตัดสิ น ใจขาดหายไป ผล
การศึ กษาบ่ งชี้ ว่า ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับการปรับ เปลี่ ยนหรื อกําหนดมาตรฐานการบัญชี จะต้องมี
การศึกษาถึงปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และความหลากหลายในแนวคําตอบในแต่ละด้าน จึงต้อง
ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ในแต่ละฉบับ ทางด้านบุคลากรทางบัญชี ก็ควร
ที่จะให้ความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาเป็ นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํา
มาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม และเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด
นิ ธิดา สกุลจิตจินดา (2550) ได้ทาํ การศึกษา การศึกษาทัศนคติต่อการมีมาตรฐาน
การบัญชีสาํ หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การที่ประเทศไทยจะมีมาตรฐานการบัญชี สําหรับ SMEs โดยเฉพาะ ซึ่ งเหตุผลที่สําคัญคือ ผูใ้ ช้งบ
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การเงิ นของ SMEs มี ความต้องการข้อมูลในงบการเงิ นที่ น้อยกว่าผูใ้ ช้งบการเงิ นของกิ จการขนาด
ใหญ่ ประกอบกับ SMEs มี รายการค้าที่ ไม่ซับ ซ้อนเท่ ากิ จการขนาดใหญ่ ดังนั้น การกําหนดให้
SMEs จัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับสมบูรณ์ จะส่ งผลให้นกั บัญชี ตอ้ งเสี ยเวลาใน
การจัดทําข้อมูลซึ่ งมากเกิ นความจําเป็ น รวมทั้งการให้นกั บัญชี ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี บาง
ฉบับซึ่ งเข้าใจยากและซับซ้อน อาจส่ งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ได้ นอกจากนี้ นัก
บัญชี ส่วนใหญ่เห็ นด้วยกับแนวคิดพื้นฐานตามมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศสําหรับ SMEs
ในด้านวิธีการพัฒนามาตรฐานการบัญชี สําหรับ SMEs กําหนดให้ SMEs จัดทํางบกระแสเงินสด
และวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี ในการวัดมูลค่า อย่างไรก็ตาม มีบางแนวคิดตามมาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าว
ที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็ นของนักบัญชี เช่น การกําหนดให้ SMEs จัดทํางบการเงินรวม เป็ น
ต้น สําหรั บหลักเกณฑ์เชิ งปริ มาณที่ เหมาะสมสําหรับ การจัดประเภท SMEs ในประเทศไทย นัก
บัญชีส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีการพิจารณาจาก 4 หลักเกณฑ์ประกอบกัน ได้แก่ รายได้รวม สิ นทรัพย์
รวม ทุนจดทะเบียน และจํานวนพนักงาน ดังนั้น ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีสาํ หรับ SMEs ใน
ประเทศไทย สภาวิช าชี พ ควรประยุก ต์จากแนวคิ ดตามร่ างมาตรฐานการบัญ ชี ระหว่างประเทศ
สําหรับ SMEs บางส่ วนที่ ส อดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทางการบัญชี ข องประเทศไทย หรื อ เมื่ อ
มาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศสําหรับ SMEs เสร็ จสมบูรณ์ อาจนํามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว
มาปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในประเทศไทย
ประภัสสร แสงสี ทอง (2551) ได้ศึกษาความรู ้ และความคิดเห็ นของผูท้ าํ บัญชี ต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่ องการบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการศึ ก ษา กลุ่ ม ตัวอย่างคื อ ผูท้ าํ บัญ ชี ข องบริ ษ ัท มหาชนที่ มิ ใช่ บ ริ ษ ัท ที่ จดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ าํ บัญชี ส่วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับการบัญชี ภาษี
เงินได้ในระดับปานกลาง และส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ส่ วนการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูท้ าํ บัญชี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความรู ้ เกี่ ยวกับภาษีเงิ นได้
แตกต่างจากผูท้ าํ บัญชีท่ีมีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
รองเอก วรรณพฤกษ์ (2551) ได้ศึกษาความเข้าใจและความคิดเห็นของผูท้ าํ บัญชี ที่
มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่ อง การบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือผูท้ าํ บัญ ชี ข องบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยจํานวน 100 บริ ษ ทั ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่ องการ
บัญชี เกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้ และมี ความคิดเห็ นเฉลี่ ยรวมต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่ องการ
บัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ในระดับเห็นด้วยมากในด้านนิ ยามศัพท์ การรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
นําเสนอข้อมูล และการเปิ ดเผยข้อมูล จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ต่อเดือนและโอกาส
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ในการศึกษามาตรฐานการบัญชี ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56
เรื่ องการบัญ ชี เกี่ ย วกับ ภาษี เงิ น ได้ในด้านการวัด มู ล ค่า และการรั บ รู ้ รายการที่ แตกต่ างกัน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่ อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 ในด้านการรับรู ้รายการ และการนําเสนอข้อมูลที่
แตกต่างกัน และปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งานและโอกาสการศึกษา
มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่ อง การ
บัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
อาภาศรี ตระกู ล จั่น นาค (2551) ได้ศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้า ใจของผู ้ท ํา บัญ ชี ใ น
จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่ องการนําเสนองบการเงิน พบว่า ผูท้ าํ บัญชี
ในจังหวัดปทุมธานี มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่ องการนําเสนองบ
การเงิ น ในระดับปานกลาง พบว่า เพศที่ แตกต่างกันมี ความรู ้ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิ น แตกต่างกันที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 และ
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยเกื้ อหนุ น กับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของผูท้ าํ บัญ ชี พบว่า ตําแหน่ ง งาน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการเข้ารับการอบรม มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าํ
บัญชีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก
เจษฎาพร วุ ฒิ ป ระเสริ ฐ (2552) ได้ศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้า ใจของผู ้ท ํา บัญ ชี ต่ อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2550) ในเขตอําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูท้ าํ บัญชี ส่วนใหญ่ร้อยละ 68 มีระดับความรู ้ความ
เข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2550)
ในระดับปานกลาง เนื่ องจากผูท้ าํ บัญชี ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 16 เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2550) แต่ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานจาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ฉบับเดิ ม) ซึ่ งประเด็นคําถามที่กลุ่มตัวอย่างผูท้ าํ บัญชีสามารถตอบ
ถู กนั้นเป็ นประเด็นคําถามที่ เป็ นการอธิ บายเพื่อให้เกิดความชัดเจน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ เดิ ม อย่างมี ส าระสํ าคัญ ส่ วนข้อ คําถามที่ เป็ นการกําหนดแนวทางและ
คําอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิในบางเรื่ องที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่ได้กาํ หนดไว้
อย่างชัดเจน ผูท้ าํ บัญชีมีความรู ้ความเข้าใจในระดับตํ่าจนถึงปานกลาง
วิ ร ะมน ทั ศ ราช (2552) ได้ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 35
(ปรับปรุ ง 2550) เรื่ องการนําเสนองบการเงินของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี กรณี ศึกษา ธุ รกิจโรงแรม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีของธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง
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จังหวัดเชี ยงรายส่ วนใหญ่มีทศั นคติในระดับปานกลางต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุ ง
2550) เรื่ องการนําเสนองบการเงิ น เรื่ องข้อมู ลทัว่ ไปของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 พร้ อมทั้ง
เนื้อหาในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2550 และความแตกต่างระหว่างเนื้อหา
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 35 ฉบับ ปรั บ ปรุ งและฉบับ เดิ ม ด้านความสั ม พันธ์ พบว่า ทัศ นคติ มี
ความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ในการทํางานและการเข้ารับฝึ กอบรมเกี่ยวกับบัญชี ต่อปี ผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี ที่มีจาํ นวนครั้งการเข้ารับการฝึ กอบรมเฉลี่ยต่อปี จํานวนมาก พร้อมทั้งมีประสบการณ์
ในการทํางานมาเป็ นระยะเวลาหลายปี จะทําให้ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญชี มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรั บปรุ ง 2550) เรื่ องการนําเสนองบการเงิ น และจะส่ งผลต่อด้าน
ทัศนคติให้อยูใ่ นระดับที่มากขึ้นด้วย
สมพงษ์ ภู่ร ะหงษ์ (2553)ได้ศึ ก ษาระดับ ความรู ้ เกี่ ย วกับ มาตรฐานรายงานทาง
การเงิ น ฉบับที่ 4 เรื่ องสัญญาประกันภัยของผูท้ าํ บัญชี บริ ษทั ประกันชี วิตและบริ ษทั ประกันวินาศ
ภัยและผูส้ อบบัญชี สังกัดสํานักงานสอบบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
ให้ กบั ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้ ไปใช้ป ฏิ บ ตั ิ ให้ ส อดคล้องกับ
สภาวะการดําเนิ นธุ รกิ จของประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่า ผูท้ าํ บัญชี ผูส้ อบบัญ ชี เฉพาะผูท้ ี่ มี
ความรู ้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ องสัญญาประกันภัย มีระดับความรู ้ ความ
เข้าใจไม่แตกต่างกัน แม้วา่ จะเป็ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับแรกเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยที่นาํ เข้ามา
ในประเทศไทย และอาจมีปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบตั ิเกิดขึ้นบ้าง แต่ท้ งั ผูท้ าํ บัญชี และผูส้ อบ
บัญชีส่วนใหญ่มีการตื่นตัวและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ และหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องควรจัดให้มี ก ารอบรมแนวทาง วิธีป ฏิ บ ตั ิ และขั้นตอนในการเตรี ยมความพร้ อมให้ก ับ
บริ ษทั ประกันภัย ที่อาจยังไม่พร้อมที่จะใช้ในทันที เนื่ องจากมีปัญหาและอุปสรรคทั้งในเรื่ องของวิธี
ปฏิ บตั ิ บุคลากร และค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึ งระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนมี การบังคับใช้
และบริ ษทั ประกันภัยแต่ละบริ ษทั ควรวางแผนงาน และกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่ อให้ ส ามารถปฏิ บ ัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4 เรื่ องสั ญ ญา
ประกันภัยได้ทนั ต่อการเริ่ มมีผลบังคับใช้
นรัญจ์ พุม่ ศิริ (2554) ได้ทาํ การศึกษา ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชีและ
ม าต รฐาน ก ารราย งาน ท างก ารเงิ น ระ ห ว่ า งป ระ เท ศ (INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDRDS :IFRSs) มาปฏิ บตั ิ จากการศึกษาพบว่า การนํามาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบตั ิสามารถเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บริ ษทั ต่างๆ
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สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงการดึงดูดแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ อัน
นํามาซึ่ งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ทําให้ขอ้ มูลงบการเงิ นหรื อรายงาน
ทางการเงินมีความชัดเจน โปร่ งใสมากขึ้น กิจการมีตน้ ทุนที่ต่าํ ลง (Lower Cost) นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น
ผูเ้ ป็ นเจ้าของแหล่งเงินทุนและผูก้ าํ กับดูแลได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องเป็ นการลดปั ญหา ความ
ไม่ เท่ า เที ย มกัน ของข้อ มู ล (Asymmetric Information) การวิ จ ัย นี้ แสดงให้ เห็ น ว่ า มี อุ ป สรรค
ความท้าทายหลายอย่างในการนําเอามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศมาปฏิ บตั ิ
ประกอบไปด้วย (1) ความแตกต่างอย่างมีสาระสําคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีหรื อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั กับมาตรฐานการบัญชี หรื อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยที่อา้ งอิงจากมาตรฐานการบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ทําให้กิจการจําเป็ นที่จะต้องศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติม
เป็ นอย่างมากก่อนการนํามาปฏิบตั ิ (2) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในกิจการ ทํา
ให้การทําความเข้าใจและการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบตั ิเป็ นไป
ได้ยากทําให้ตอ้ งใช้บุคลากรจากภายนอกเข้ามาช่วยในการวางระบบ ทําให้นาํ มาซึ่ งต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ของกิจการ (3) การประเมินราคาที่เชื่ อถือได้มีความสําคัญมากขึ้นสําหรับเครื่ องมือทางการเงินต่างๆ
ของกิจการ (4) ต้นทุนในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบตั ิรวมถึ ง
การปรับปรุ งระบบไอที การแก้นโยบายการบัญชี และการแก้ไขการรายงาน (5) ต้นทุนการอบรม
บุคลากรในบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนผูใ้ ช้งบการเงิน
ลัดดา หิ รัญยวา (2554) ได้ทาํ การศึกษา นักการบัญชี ไทยกับความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิ จอาเซี ยน ผลการศึกษาพบว่า (1) นักการบัญชี
ไทยมีความพร้ อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถ ด้า นทัก ษะ และ ด้ า นมาตรฐานการบัญ ชี อยู่ ใ นระดับ มาก
(2) นัก การบัญ ชี ไ ทยที่ มี เพศต่างกัน ทําให้ มี ค วามพร้ อมในการใช้ม าตรฐานการบัญ ชี ตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านของมาตรฐานทางการบัญชี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพร้ อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซี ยนมากกว่าเพศหญิ ง (3) นักการบัญชี ไทยที่มีอายุแตกต่างกันทําให้มีความพร้ อมใน
การใช้มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 โดย กลุ่ ม อายุ 20-25 ปี , 26-30 ปี และ 31-35 ปี จะมี ค วามพร้ อ มในการใช้
มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านความรู ้ความสามารถ อยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนกลุ่มอายุ 36-40 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป จะมี ความพร้ อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี ตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการบัญชี อยูใ่ นระดับมาก
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(4) นักการบัญชี ไทย ที่มีการศึกษาแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี ตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ผูท้ ี่มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี ตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่ มเศรษฐกิ จอาเซี ยน ด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐาน
ทางการบัญชี อยูใ่ นระดับมาก (5) นักการบัญชีไทย ที่มีอาชี พแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการ
ใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 โดยผูท้ ี่ มีอาชี พเกี่ยวกับธุ รกิ จการจัดทําบัญชี และอาจารย์ผูส้ อนบัญชี จะมี ความ
พร้ อ มในการใช้ ม าตรฐานการบัญ ชี ต ามกรอบมาตรฐานกลุ่ ม เศรษฐกิ จ อาเซี ย น ด้า นความรู ้
ความสามารถ อยูใ่ นระดับมาก สําหรับอาจารย์ผสู ้ อนบัญชี จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการบัญชี อยูใ่ น
ระดับมาก (6) นักการบัญชี ไทยที่ มีประสบการณ์ ทาํ งานแตกต่างกันทําให้มีความพร้ อมในการใช้
มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิ จอาเซี ยนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 โดยผูท้ ี่มีประสบการณ์ ทาํ งานมากกว่า 10 ปี จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐาน
การบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้านความรู ้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้าน
มาตรฐานทางการบัญชี อยูใ่ นระดับมาก (7) นักการบัญชี ไทยที่มีความถี่ในการรับข้อมูลแตกต่างกัน
ทําให้มี ความพร้ อมในการใช้ม าตรฐานการบัญ ชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม เศรษฐกิ จอาเซี ยน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูท้ ี่มีความถี่ในการรับข้อมูลมากกว่า 10 ครั้ง
จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้านความรู ้
ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
สยุมพร ชี พไธสง (2554) ได้ทาํ การศึกษา ทัศนคติและการรับรู ้ข่าวสารสารสนเทศ
ของผูท้ าํ บัญชี ต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี จากการศึกษาพบว่า ข้อคิดเห็นของผูท้ าํ บัญชี
ต่อการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ไทย (1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่มีความแตกต่างจาก
ฉบับเดิม ด้านเนื้อหา ฉบับที่ 1 เปลี่ยนแปลงชื่ องบการเงิน เพิ่มคํานิ ยาม ให้แสดงรายการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเพี ยงงบการเงิ นเดี ย ว ฉบับ ที่ 2 ยกเลิ กวิธีก ารคํานวณ
สิ นค้าคงเหลือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน ฉบับที่ 8 แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบจากงบการเงินปี ก่อนที่ยงั ไม่
เปลี่ ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง ฉบับที่ 16 คิดค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่ วนที่มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกันอย่างชัดเจน และสามารถเปรี ยบเทียบกันได้แบบบรรทัดต่อบรรทัด
ด้านความชัดเจนมีความชัดเจนในทางปฏิ บตั ิมากขึ้น มีการยกตัวอย่างประกอบรวมถึงนิ ยามศัพท์
และวัตถุ ป ระสงค์ข องการเปลี่ ย นแปลง ระบุ ป ระเด็ น และนํา มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้ ชัด เจนขึ้ น ด้า น
ความสําคัญมี การอ้างอิ งกับมาตรฐานการบัญชี ส ากล ทําให้การเข้าถึ งข้อมู ลและสื่ อสารทําความ
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เข้าใจประเด็นที่เปิ ดเผยในงบการเงินระหว่างนักบัญชีกบั ผูใ้ ช้งบการเงินทําได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น และ
ครอบคลุ มธุ รกิจทุกประเภท ด้านความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิ บตั ิมากกว่าเดิ ม วิธีปรับย้อนหลัง
ต้องแก้ไขงบการเงินงวดก่อนให้ใช้วิธีใหม่และคํานวณผลกระทบรวมตั้งแต่เกิ ดรายการจนถึงต้นปี
การแยกส่ วนประกอบของเครื่ องจักรหรื อสิ นทรัพย์ และต้องมีการประเมินราคาซากทุกปี รู ปแบบ
ของงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป (2) มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิ จของไทย และส่ งผลกระทบต่อองค์กรด้านภาษี อากรและการเตรี ยมความพร้ อมของ
ผูท้ าํ บัญชี (3) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
ความต้องการในปั จจุบนั ผูท้ าํ บัญชี มีการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้านกําลังคน อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ (4) มาตรฐานการบัญชีที่มีปัญหาและขาดความ
ชัดเจน คื อ ฉบับที่ 7 เรื่ อง งบกระแสเงิ นสด ฉบับ ที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรั พย์ ฉบับที่ 40
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชี เกี่ยวกับอนุพนั ธ์ทางการเงินและมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉ บับ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ พ นัก งานเพราะเป็ นเรื่ อ งใหม่ ที่ ย งั ไม่ เคยมี ม าก่ อ น และ
ทัศนคติและการรับรู ้ของผูท้ าํ บัญชี ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ด้านความรู ้สึกและพฤติกรรม ของผูท้ าํ
บัญชีต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ณัฐธิ ดา ลัคนลาวัณย์และคณะ (2555) ได้ทาํ การศึกษา ความเห็นของผูส้ อบบัญชี
เกี่ ยวกับผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับ กิ จการที่ ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะต่อการปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชี และคุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น จากการศึ กษาพบว่า
ผูส้ อบบัญชี เห็ นว่าสิ่ งที่กระทบมากที่ สุด คือ จะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจมาตรฐานฯก่อน
การปฏิบตั ิงานสอบบัญชี เพื่อให้เข้าใจเนื้ อหาของมาตรฐานอย่างถ่องแท้ เนื่องจาก ณ วันทําการวิจยั
ผูต้ อบแบสอบถามยังขาดความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างมาก
ณั ช ชารี ย ์ จุ รี ย ์โ รจน์ แ ละคณะ (2555) ได้ ท ํา การศึ ก ษา การศึ ก ษาปั ญ หาและ
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี มาใช้ในประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ปั ญหาที่พบมากที่สุดจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี
มาใช้ในระดับภาพรวม 3 อันดับแรกคือ ปั ญหาด้านทรัพยากรบุคคล ปั ญหาด้านการติดตามผล และ
ปั ญ หาด้า นผลการปฏิ บ ัติ ง าน นอกจากนี้ ยัง พบว่า สํ า นัก งานสอบบัญ ชี ข นาดใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการควบคุ ม คุ ณ ภาพสํานัก งานสอบบัญ ชี ม าใช้ ในขณะที่ สํานัก
งานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากปริ มาณงานและต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น
จิรัส สท์ มหัท ธนโชติ ก ัญ ย์ (2556) ได้ท าํ การศึ ก ษา การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทาง
การเงิ นของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ก่ อนและหลังการนํา TFRS
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มาใช้ ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการทดสอบแบบ 2-K Related Samples (Wilcoxon Test) พบว่ามี 11
อัตราส่ วนทางการเงิ นหลังการนํา TFRS มาใช้มีค่าแตกต่าง กับอัตราส่ วนทางการเงิ นก่อนการนํา
TFRS มาใช้โดยมี 7 อัตราส่ วนทางการเงินหลังการนํา TFRS มาใช้มีค่าสู งกว่าอัตราส่ วนทางการเงิน
ก่อนการนํา TFRS มาใช้ ได้แก่ อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุ นเร็ ว อัตราส่ วนหนี้ สิน อัตราส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อัตราผลตอบแทน
ต่อเงินลงทุน และอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อการดําเนิ นงาน และยังพบว่ามี 4 อัตราส่ วนทางการเงินหลัง
นํา TFRS มาใช้มีค่าตํ่ากว่าอัตราส่ วนทางการเงินก่อนการนํา TFRS มาใช้ ได้แก่ อัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นทรัพย์รวม อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นทรัพย์ถาวร และ
อัตราหมุนเวียนส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินก่อน
การนํา TFRS มาใช้กบั อัตราส่ วนทางการเงินหลังการนํา TFRS มาใช้พบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.921-0.997 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ชุ ตินุช อิ นทรประสิ ท ธิ์ (2557) ได้ท าํ การศึ กษา เปรี ยบเที ยบมาตรฐานการบัญ ชี
สํ า หรั บ กิ จการขนาดกลางและขนาดย่อ มระหว่า งประเทศไทย มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ พบว่า
ประเด็นการนํามาตรฐานมาถือปฏิ บตั ิ โครงสร้างและเนื้ อหาของมาตรฐานในภาพรวมและทิศทาง
ของการพัฒนามาตรฐานในอนาคต จากการศึกษาพบว่า ทุกประเทศมีการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
สําหรั บ กิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้ นโดยเฉพาะเพื่ อให้ถือปฏิ บ ตั ิ แต่ในขณะเดี ยวกันก็มี
ทางเลือกให้กบั กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถใช้มาตรฐานสําหรับกิจการขนาดใหญ่ได้
มัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์ และคณะ (2557) ได้ทาํ การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรั บ กิ จการที่ ไม่มี ส่วนได้เสี ยสาธารณะและ
คุณภาพในการปฏิ บตั ิงานของนักบัญชี ไทย:กรณี ศึกษาจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของไทยสําหรับกิ จการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะของนักบัญชี อยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ ระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของนัก
บัญชี ไทยก็อยู่ในระดับมากด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาไม่พ บความสัมพันธ์อย่างเป็ นนัยสําคัญ
ระหว่างระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของไทยสําหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและคุณภาพการปฏิบตั ิงานของนักบัญชีไทย กิจการที่เลือกจัดทํา
รายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ทุ กฉบับ โดยปฏิ บ ตั ิ
อย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากกิจการเป็ นกิจการย่อยของกิจการแม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและกิ จการมีความรู ้ความสามารถและความพร้อมในการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะมาใช้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือทํา
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ให้ทราบทิศทางในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของไทยสําหรับกิ จการที่ไม่มีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของผูท้ าํ บัญชี ไทยและความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างประเทศในอนาคต
สายฝน วิล ัย และคณะ (2558) ได้ท าํ การศึ ก ษา คุ ณ ภาพข้อมู ล ทางบัญ ชี ที่ ส่ งผล
กระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชีดา้ นการเปรี ยบเทียบกัน
ได้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจและความเชื่ อถือได้ ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งผลที่
ได้จะเป็ นข้อมู ลที่ สําคัญของคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี และเพื่ อส่ งเสริ ม ให้จดั ทํารายงานต้องมี
ข้อมู ลที่ มี ลกั ษณะเชิ งคุ ณ ภาพตามที่กาํ หนดไว้ในแม่บทการบัญชี เพื่ อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ตัดสิ นใจให้แก่ผูบ้ ริ หารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันนําไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์และ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่องค์กรต่อไป
Baskerville and Simpkins (1997) กล่ าวว่า ผลดี ข องการมี ม าตรฐานของรายงาน
ทางการเงิ น ที่ เชื่ อถื อได้น้ ัน ทําให้ ห ลายๆ ประเทศ พยายามบังคับ ให้ ธุ รกิ จในประเทศตนจัด ทํา
รายงานทางการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักสากลมากที่ สุ ด แม้ว่าการจัดทํารายงานทางการเงินที่ เป็ น
สากลจะทําให้กิจการต้องเสี ยต้นทุนเพิ่ม แต่ประโยชน์ที่ผใู ้ ช้รายงานทางการเงินได้รับนั้นก็คุม้ ค่ากับ
ต้นทุน ซึ่งเป็ นผลดีต่อกิจการเนื่องจากรายงานทางการเงินนี้จะเป็ นตัวสื่ อสารที่ดีให้แก่นกั ลงทุน
Damant (2003) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งมาตรฐานการบัญ ชี -การบัญ ชี ยุค ใหม่ พบว่า การ
รายงานทางการเงิ นในอดี ตแสดงให้เห็ นถึงความซับซ้อนในการจัดทํางบการเงิ นเป็ นสิ่ งที่ ไม่อาจ
หลีกเลี่ ยงได้ มี การวิพากษ์วิจารณ์ ว่า หากมี การใช้หลักการบัญชี ตามที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั ซึ่ งรวมทั้ง
หลักการบัญชี ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ายุติธรรมในการจัดทํางบการเงินแล้ว งบการเงินที่จดั ทําขึ้น
จะมี ค วามซับซ้อนและต้องใช้บุ คคลที่ ได้รับ การศึ กษา หรื อมี ความรู ้ ที่ ดีเพี ยงพอในการทําความ
เข้าใจและอธิ บายตัวเลขในงบการเงินหากว่าบริ ษทั มีความแตกต่างจากธุ รกิจโดยทัว่ ไป งบการเงินที่
นําเสนอก็จะแตกต่างจากธุ รกิจโดยทัว่ ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดทางการบัญชี ของบริ ษทั
ผลิตยา การนําเสนอข้อมูลต่อประชาชนทัว่ ไปและตามกฎหมายที่จะแตกต่างจากธุ รกิ จอื่นๆ นี่ อาจ
เป็ นปั ญหาสําคัญสําหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศในปั จจุบนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขณะที่ ม าตรฐานการบัญ ชี ระหว่างประเทศถู ก เผยแพร่ สู่ ป ระเทศในยุโรปและในอี ก
หลายๆ ประเทศทัว่ โลก
Haller (2003) ได้ท าํ การศึกษาเกี่ ยวกับ การแบ่งขนาดของกิ จการของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่ งมีการแบ่งขนาดของกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมจากรายได้ มูลค่าของ
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กิ จการ และจํานวนพนักงาน โดยมองว่ามีความน่ าเชื่ อถือมากกว่าการกําหนดเงื่อนไขเชิ งคุ ณภาพ
ของคณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบัญ ชี ระหว่างประเทศ (The International Accounting
Standards Board: IASB) และมีการแนะนําว่าหากพิจารณาเกณฑ์การแบ่งจากมูลค่าเพิ่มของกิจการ
จะเหมาะสมยิง่ ขึ้น รวมถึงมีการแสดงความเห็ นว่าหากมีการอนุญาตให้แต่ละประเทศเป็ นผูก้ าํ หนด
เกณฑ์ในการแบ่งขนาดของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเองนั้นอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการ
เปรี ยบเทียบกันได้ของข้อมูล
Gerhardy (2006) ได้ศึกษาถึ งต้นทุนและประโยชน์ของการที่ประเทศออสเตรเลี ย
ใช้มาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากนิ ตยสารวิชาการและบทความต่างๆ ที่สรุ ปถึง
ประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนจากการปฏิบตั ิตาม Full IFRS แต่ในที่สุดไม่สามารถสรุ ปได้วา่ การนํา
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้น้ นั จะมีประโยชน์หรื อต้นทุนมากกว่า เพราะแต่ละงานวิจยั
จะอ้างถึงหลักฐานเฉพาะของผูท้ าํ วิจยั เท่านั้น
Chand, Patel and Cummings (2006) ได้ศึ ก ษาความเกี่ ย วข้อ งของมาตรฐานการ
บัญชี สําหรั บกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเลื อกศึกษาในกลุ่ มประเทศแปซิ ฟิคใต้ ได้แก่
ออสเตรเลี ย นิ วซี แลนด์ ฟิ จิ และปาปั วนิ วกี นี ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า มาตรฐานการบัญชี SMEs มี
ความแตกต่างกันของแต่ละประเทศ จึงเสนอให้มีการแบ่งมาตรฐานการบัญชี สําหรับ SMEs เป็ น 2
ระดับ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี สําหรับ SMEs สําหรับประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนา
ซึ่ งควรมีความแตกต่างกัน ไม่เช่นนั้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการนํามา
ปฏิบตั ิ
H.A. van Wyk and J. Rossouw (2009) ไ ด้ ทํ าก าร ศึ ก ษ า IFRS for SMEs ใ น
แอฟริ ก าใต้ : การเปลี่ ยนแปลงอย่างกะทันหัน ครั้ งใหญ่ สําหรับ การทําบัญ ชี แต่ โดยทัว่ ไปใหญ่
เกินไปสําหรับหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ ตามที่กาํ หนดไว้ที่
เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่เป็ นความต้องการของการเปิ ดเผยข้อมูลที่ผอ่ นคลายและมีผลบังคับใช้มากขึ้นใน
กิจการขนาดกลางที่สอดคล้องกับผลการสํารวจระหว่างผูจ้ ดั ทํางบการเงิ นในเดื อนมิถุนายน 2007
การพัฒนาเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานขนาดเล็กโดยไม่คาํ นึ งถึ ง
รู ปแบบทางกฎหมายของพวกเขา ดังนั้นการศึกษาอย่างเป็ นทางการแนะนําว่าควรแยกมาตรฐานการ
รายงานที่มีความแตกต่างกันให้เข้าใจได้ง่ายและได้รับการพัฒนาสําหรับหน่วยงานขนาดเล็ก
Ramona Neag, Ema Masca and Irina Pascan (2009) ได้ ท ํา การศึ ก ษา มุ ม มองที่
เกิ ด ขึ้ นเกี่ ย วกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ การขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ความคิดเห็น การอภิปรายและการพัฒนาในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ในยุคโลกาภิวตั น์ ความจริ ง
ที่ ไ ม่ ส ามารถโต้ง แย้ง ได้ที่ มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ อิ ท ธิ พ ลในสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
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วัฒนธรรม โดยรวม ข้อมูลทางการบัญชี ตอ้ งสามารถช่วยในเรื่ องของการตัดสิ นใจ ในการพัฒนา
มาตรฐานที่ มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับธุ รกิ จ SMEs มาตรฐานการบัญชี ระดับโลกต้องแสดงให้
เห็ นถึ งการรายงานทางการเงินของธุ รกิจ SMEs ที่มีคุณภาพและสามารถเปรี ยบเทียบกับงบการเงิ น
ระหว่าง SMEs ทัว่ โลก และเป็ นการช่ วยผูป้ ระกอบการในการเข้าถึ งแหล่งเงินทุน IFRS for SMEs
ต้องมีการพิจารณาในเรื่ องของความซับซ้อนที่มากเกินไปสําหรับหน่วยงานขนาดเล็ก แต่หลายคน
ไม่ตอ้ งการที่จะให้บงั คับกับหน่วยงานที่มีรูปแบบธุ รกิจที่เรี ยบง่าย ขอบเขตที่จะให้ IFRS for SMEs
สามารถนํามาใช้เพื่อการเสี ยภาษียงั คงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งมีการศึกษาต่อไป
Van Wyk and Rossouw (2009) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นสําหรั บกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมในแอฟริ กาใต้ภายใต้ส มมติ ฐานที่ ว่า มาตรฐาน
ดังกล่าวช่วยลดภาระในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมลง และมี
การศึ ก ษาถึ ง หั ว ข้อ บางหั ว ข้อ ที่ ค าดว่า ไม่ เหมาะสมกับ กิ จ การขนาดกลางและขนาดย่อ ม โดย
ผลการวิจยั พบว่า การจัดทํารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานฉบับนี้ เป็ นการลดภาระในการจัดทํา
รายงานทางการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมลง และหัวข้อในมาตรฐานฉบับนี้ ที่คาดว่า
ไม่ เหมาะสมกับ กับ กิ จ การขนาดกลางและขนาดย่อ ม ได้แ ก่ หั ว ข้อ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
การเปิ ดเผยของกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตน เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐบาล สิ น ทรั พ ย์
ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
ผลประโยชน์พนักงาน
Calistru, Albu and Fekete (2010) ได้ท ําการศึ ก ษา การนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิ บตั ิใช้ในโรมาเนี ย ผลการศึ กษาพบว่า
สําหรั บ ประเทศโรมาเนี ยนั้น กลุ่ ม ผูใ้ ช้รายงานทางเงิ น หลัก คื อภาครั ฐ ซึ่ ง ปั ญ หาที่ พ บในการนํา
มาตรฐานฉบับ ดังกล่ าวมาปฏิ บ ตั ิ ใช้น้ ันคื อ ความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สํา หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมกับระเบียบกําหนดของภาครัฐ และระเบียบทางภาษี
Neag (2010) ได้ท าํ การศึ กษา มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมกับกิจการขนาดเล็ก ถึงเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการพิจารณาว่า
กิจการใดควรปฏิบตั ิตามแนวทางใด สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นมีความเป็ นไปได้ที่
จะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่
สําหรับกิจการขนาดเล็กแนวทางที่เหมาะสมที่จะนํามาถือปฏิบตั ิน้ นั ควรเป็ นกฎระเบียบระดับชาติที่
สามารถใช้ได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย ในการทําวิจยั ที่ Mures ประเทศโรมาเนี ย จากการศึกษาพบว่า การ
จัดทําข้อมู ลทางการเงิ นที่ มี คุณ ภาพนั้นไม่ได้มี การคํานึ งถึ งขนาดของกิ จการ แต่สําหรั บ ในกลุ่ ม
สหภาพยุโรปนั้นมีการคํานึ งถึ งขนาดของกิ จการที่ เหมาะสม สําหรับกิ จการขนาดเล็กนั้นมีความ
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จําเป็ นต้องมีแนวทางที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยในประเด็นที่วา่ ถึงแม้วา่ ขนาดขององค์กรจะมี
ความแตกต่างกันแต่คุณภาพของข้อมูลไม่ควรมีความแตกต่างกัน แต่แนวทางในบางประเด็นอาจจํา
เป็ นต้องมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน
Bohusova and Blaskova (2011) ได้ทาํ การศึกษา การเปรี ยบเทียบความแตกต่างใน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม
ของแต่ละประเทศ โดยทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและประเทศในกลุ่ม EU การ
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมมา
ปฏิ บตั ิใช้มีหลายประเทศที่ มีระบบการรายงานทางการเงินมีคุณภาพเกิ ดความไม่แน่ ใจที่ จะนํามา
ปฏิ บ ตั ิ ใ ช้ แต่ สํ าหรั บ ประเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เศรษฐกิ จที่ ต่ าํ จะมี ค วามคาดหวัง กับ การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบตั ิ
ใช้จากข้อมูลทางสถิ ติ พบว่าประเทศที่มีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
สําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิ บตั ิใช้มี GDP per capita ตํ่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศที่ปฏิเสธที่จะนํามาตรฐานตัวนี้ มาปฏิบตั ิใช้ จากข้อมูลที่ทาํ การวิเคราะห์พบว่าในประเทศที่
มีประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพของระบบการจัดทํารายงานทางการเงินตํ่าจะมีแนวโน้มที่
จะยอมรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมาปฏิบตั ิ แต่สําหรับในประเทศที่พฒั นาแล้วและมีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินมี
คุณภาพในแนวโน้มที่จะปฏิ เสธการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศสําหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบตั ิใช้
Bohusova (2011) ได้ทาํ การศึกษา การเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มประเทศ
ในสหภาพยุโรป ผลการศึ ก ษาพบว่า มาตรฐานฉบับ นี้ น่ า จะเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมในการ
ประสาน การรายงานทางการเงิ นของผูป้ ระกอบการกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพ
ยุโรป และผูป้ ระกอบการกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมทัว่ ทุ กมุมโลก เนื่ องจากปั จจุบนั การทํา
ธุ รกิจเป็ นแบบไร้พรมแดน ดังนั้นหากมีการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานฉบับเดียวกันจะ
ทําให้การดําเนินธุ รกิจง่ายยิง่ ขึ้น
Ojeka and Dickson (2011) ได้ท ํา การศึ ก ษา การนํ า มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิ บตั ิในประเทศไนจีเรี ย โดยมีวตั ถุ ประสงค์
การวิจยั 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือเพื่อพิสูจน์วา่ นักวิชาการมีความเชื่ อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะ
ช่ วยลด ภาระการจัดทํารายงานทางการเงิ นของผูป้ ระกอบการในไนจี เรี ยได้ ผลการศึก ษาพบว่า
นักวิชาการ ยังคงมีขอ้ สงสัยว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวสามารถลดภาระได้จริ งหรื อไม่ ประเด็นที่สอง
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คือ เพื่อ สนับสนุ นสมมติฐานที่วา่ รัฐบาลควรให้การสนับสนุ นการนํามาตรฐานฉบับดังกล่าวมาใช้
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า รัฐบาลควรให้การสนับสนุ นอย่างเต็มที่ในการนํามาตรฐานฉบับนี้ มาใช้ และ
วัตถุประสงค์ประเด็นสุ ดท้าย เพื่อหาแนวทางที่จะทําให้การนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็ นที่ยอมรับ
ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่า นักวิชาการไม่มีการตื่นตัวในแนวทางที่ได้ถูกนําเสนอเพื่อเป็ นการกระตุน้
คือ การจัดสัมมนา หรื อการประชุ มต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
Pascu and Vasuliu (2011) ได้ ท ํา การศึ ก ษา ความแตกต่ า งของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมกับแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชี ที่ออก
โดยสหภาพยุโรป ผลการศึ ก ษาพบว่า ทั้ง สองส่ วนมี ค วามแตกต่ างกัน เป็ นอย่างมากทั้ง ในเรื่ อง
วิธีการใช้มูลค่ายุติธรรม อายุของค่าความนิยม การรับรู ้ค่าความนิยมติดลบ การรับรู ้เงินทุนค้างชําระ
เป็ นรายการหักลบกันหรื อทุนหรื อสิ นทรัพย์ และรายการกลับรายการค่าความนิ ยมติ ดลบ จากผล
การศึกษาพบว่า สหภาพยุโรปควรคํานึ งถึงประโยชน์จากการที่กลุ่มประเทศจะมีแนวทางเดียวกันใน
การปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการบัญชี เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการที่ดีที่สุด ในการปรับนัน่ คือควร
นํามาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการขนาดและขนาดย่อมมาปฏิบตั ิใช้
Adela DEACONU, Anu_a BUIGA and Jiri STROUHAL (2012) ได้ทาํ การศึ กษา
เจตคติ ก ารรายงานทางการเงิ น ของผู ป้ ระกอบการ SMEs ต่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) ผลการศึกษาพบว่า ในความเชี่ ยวชาญ
ด้านการบัญชี ในบางประเทศออกมายอมรับในการจัดทําข้อมูลทางการเงินต่อผูใ้ ช้วา่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นสําหรั บกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมบางอย่างมี ความซับซ้อน มี ความไม่
เหมาะสม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้การนํามาตรฐานฯ มาใช้เกิด
ความชะลอตัวลงได้ แต่ท วั่ โลกก็ให้การยอมรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ กิ จการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) มาถือปฏิบตั ิ
Bunea, Sacarin and Minu (2012) ได้ท ํา การศึ ก ษามุ ม มองของนัก บัญ ชี เกี่ ย วกับ
ความเหมาะสมในการนํามาตรฐานการรายงานทางเงินสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมมา
ปฏิ บตั ิใช้ในประเทศโรมาเนี ย ผลการศึ กษาพบว่า นักบัญชี ส่วนใหญ่เห็ นว่ามาตรฐานฉบับนี้ ยงั มี
ความซับซ้อนเกินไปสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของโรมาเนี ย อีกทั้งนักบัญชีส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าแนวทางการบัญชีกบั ภาษีควรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
Francis Aboagye-Otchere และ Juliet Agbeibor (2012) ได้ทาํ การศึกษา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs)
ที่เหมาะสมสําหรับธุ รกิจขนาดเล็กในประเทศกานา ผลการศึกษาพบว่า ธุ รกิจขนาดเล็กในประเทศ
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กานา มี ขอ้ จํากัดของโครงสร้ างและกิจกรรมระหว่างประเทศ ซึ่ งไม่ได้ส่งผลให้เกิ ดความต้องการ
ข้อมูลการรายงานทางการเงินที่เทียบได้กบั ต่างประเทศ ธุ รกิจขนาดเล็กยังไม่ได้รับการร้องขอที่จะ
ใช้ขอ้ มูลดังกล่าว โดยรวมแล้ว 19 จาก 27 ปั ญหาได้รับการแก้ไข โดยมาตรฐานและการประเมินใน
การศึกษา พบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจในประเทศกานา ขนาด รู ปแบบทางกฎหมายและจํานวนผูถ้ ือ
หุ น้ มีอิทธิ พลต่อความเหมาะสมของมาตรฐานสําหรับธุ รกิจขนาดเล็กในประเทศกานา
Ploybut (2012) ได้ทาํ การศึกษา การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับ
กิจการขนาดกกลางและขนาดย่อมมาปฏิบตั ิใช้ในประเทศไทย โดยทําการศึกษาถึงความต้องการใช้
ข้อมู ลและประเมิ นถึ งต้นทุ น และประโยชน์ของการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
การจัด ทํา รายงานทางการเงิ น สํ าหรั บ กิ จการขนาดกลางและขนาดย่อ มของประเทศไทยนั้น มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางกฎหมาย ต้นทุ นจากการนํามาตรฐานมาถื อปฏิ บตั ิ
ไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาว่าภาระที่เกิดขึ้นส่ งผลอย่างไรต่อกิจการ อีกทั้งข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไม่ ตอบสนองการใช้งานแก่ ผูใ้ ช้ข อ้ มู ล ทางการเงิ น หลัก ของกิ จการ การเปิ ดเผยมากเกิ นไปตาม
มาตรฐานนั้นในมุมมองของผูบ้ ริ หารเห็ นว่าเป็ นจุดอ่อนให้แก่กิจการ ดังนั้นโดยส่ วนใหญ่ไม่เห็ น
ด้วยกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบตั ิ
Assistant Ph.D. Student Marius Sorin (2013) ศึ ก ษาบทบาทของวิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อมในเศรษฐกิ จที่ ท ัน สมัย และความสํ าคัญ ของการประยุก ต์ใ ช้ IFRS สํ าหรั บ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ผลการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจยุคใหม่ผูป้ ระกอบการ SMEs ต้องมีการปรับตัว
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมผู ป้ ระกอบการ SMEs ส่ ว นใหญ่ ท ํา งานใน
ระดับชาติมากกว่าระดับข้ามชาติ แต่ได้รับผลกระทบโดยกฎระเบียบของยุโรปเกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและการบัญชี ค่าธรรมเนี ยมและภาษี กฎหมายบริ ษทั การแข่งขัน กฎหมายเกี่ยวกับพิธี
การศุ ลกากรหรื อนโยบายสั งคม และในระดับภู มิภาคมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศสํ าหรั บ SMEs เป็ นตัว แทนหนึ่ งของการประสานงานบัญ ชี ร ะหว่า งประเทศ การร่ า ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS for SMEs โดยคํานึงถึงความต้องการและความสามารถของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในระหว่ า งที่ มี ก ารปรึ กษากั บ ผู ้ป ระกอบการทั่ ว โลก
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีการวางแผนที่จะใช้มาตรฐานการบัญชี สาํ หรับ SMEs คิด
เป็ น 73% ของสมาชิ ก Nexia แต่ 38% จะไม่นาํ มาตรฐานการบัญชี สําหรับ SMEs มาใช้จนกว่าจะมี
การบังคับใช้
Lehte Alver , Jaan Alver and Liis Talpas (2014) ได้ท าํ การศึกษา การดําเนิ นงาน
ของ IFRSs และ IFRS for SMEs: กรณี ศึกษาที่ เอสโตเนี ย ผลการศึ กษาพบว่า ในการศึ กษามีการ
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แบ่งกลุ่ม IFRSs ออกเป็ นสองขั้นตอน คื อ (1) การดําเนิ นงานของ IFRSs (2) การดําเนิ นงานของ
IFRS for SMEs ซึ่ งการดํา เนิ น งานของ IFRSs ในรู ป แบบของ EGAP เป็ นไปอย่า งราบรื่ น และ
ประสบความสํ าเร็ จในเอสโตเนี ย เพราะเป็ นการเปลี่ ย นแปลงจากส่ วนกลางเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ
กฎหมาย และสถาบันอย่างมีนยั สําคัญในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎระเบียบ
บัญชี และก่อให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการบัญชีใหม่
Merve Kılıça1 Ali Uyarb and Başak Atamanc (2014) ได้ทาํ การศึกษา การเตรี ยม
ความพร้อมและความเข้าใจของ IFRS for SMEs: หลักฐานจากตุรกี ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านบัญชี ตระหนักถึ งกระบวนการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับธุ รกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม (IFRS สําหรับ SMEs) ต่อการมีขอ้ มูลในระดับปานกลาง แม้วา่ ส่ วนใหญ่ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี ได้เตรี ยมบางอย่างสําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อ ม (IFRS สํ า หรั บ SMEs) แต่ ย งั มี ผู เ้ ข้า ร่ วมจํา นวนมากไม่ ไ ด้เตรี ย มความพร้ อ ม ผูต้ อบ
แบบสอบถามได้มีการเปรี ยบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (IFRS สําหรับ SMEs) ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความโปร่ งใส ด้านความเข้าใจได้ ของงบ
การเงินและผลกระทบของรายงานทางการเงิน ในทางกลับกันการขาดการอบรมและค่าใช้จ่ายที่ถูก
มองว่าเป็ นอุปสรรคหลักในการดําเนิ นการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อ ม (IFRS สํ า หรั บ SMEs) จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ค วามเกี่ ย วข้องกัน หลายฝ่ าย
รวมทั้งระดับชาติและนานาชาติ หน่วยงานกํากับดูแล ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักวิชาการ ควรคํานึ กถึง
การเตรี ยมความพร้อมและความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ระกอบการในกระบวนการที่จาํ เป็ นและแจ้งให้
ผูป้ ระกอบการทราบถึงการนํามาใช้ให้เร็ วที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุ ปได้ ว่ า สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ จึงได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นสําหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ โดยมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
และเนื่ องจากมาตรฐานดังกล่าว เป็ นมาตรฐานใหม่และมีผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ าย
เช่น นักบัญชี ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น งานวิจยั นี้จึงต้องการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจ
ขนาดกลางในประเทศไทยที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ ซึ่ งจากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องสามารถนําไปกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ในอดีตข้างต้นเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจของ
นักบัญชีไทยต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทย จึงได้กรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทาํ งานบัญชี
- ตําแหน่งงานในปั จจุบนั

ระดับความรู้ ความเข้ าใจทีม่ ีต่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสํ าหรั บธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากกรอบแนวคิ ด มี ต ัวแปรอิ ส ระคื อ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ
การศึ กษา, ประสบการณ์ ทาํ งานบัญชี และตําแหน่ งงานในปั จจุ บนั ตัวแปรตามคื อ ระดับความรู ้
ความเข้าใจที่ มี ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สําหรั บ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั เกี่ ย วกับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของนัก บัญ ชี ไ ทยต่ อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย มีระเบียบ
วิจยั ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
3.1 สมมติฐานการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 สมมติฐานการวิจัย
ความรู้ ความเข้ าใจและทัศนคติ
จากการศึ ก ษาของจุ รี วิ ชิ ต ธนบดี (2543) ได้ศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
มาตรฐานการบัญ ชี ข องผู ้ป ระกอบวิช าชี พ การบัญ ชี ในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ส่วนใหญ่ยงั มีความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ออกใหม่ เช่น มาตรฐานการบัญชี เรื่ อง การปรับโครงสร้ างหนี้ ที่มีปัญหา หรื อมาตรฐานการบัญชี
เรื่ องการบัญชี สําหรับเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ และตราสารทุ น ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ยงั มี ความ
เข้าใจในระดับตํ่า สอดคล้องกับเจษฎาพร วุฒิประเสริ ฐ (2552) ที่พบว่า ผูท้ าํ บัญชี ส่วนใหญ่ร้อยละ
68 มีระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2550) ในระดับ ตํ่าจนถึ งปานกลาง เนื่ องจากผูท้ าํ บัญ ชี ส่ วนใหญ่ ไ ม่ไ ด้เข้ารั บ การ
อบรมเกี่ ย วกับ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 16 เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2550) แต่ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานจากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32 (ฉบับ เดิ ม ) ซึ่ งเหมื อนกันกับ
สุ ภ าพร กุ ศ ลสั ต ย์ (2549), นิ ติ ด า สกุ ล จิ ต จิ น ดา (2550), รองเอก วรรณพฤกษ์ (2551), สมพงษ์
ภู่ระหงษ์ (2553), สยุมพร ชี พไธสง (2554) และ Bunea, Sacarin and Minu (2012) ส่ วนประภัสสร
แสงสี ทอง (2551) ได้ศึกษาความรู ้และความคิดเห็นของผูท้ าํ บัญชี ต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56
เรื่ อง การบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ าํ บัญชี ส่วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับการบัญชี
ภาษี เงิ นได้ในระดับ ปานกลาง และส่ วนใหญ่ เห็ นด้วยกับ การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้ ม าใช้
สอดคล้อ งกับ อาภาศรี ตระกู ล จัน่ นาค (2551) ที่ พ บว่า ผู ท้ าํ บัญ ชี ใ นจัง หวัด ปทุ ม ธานี มี ค วามรู ้
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ความเข้าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่ องการนําเสนองบการเงิน ในระดับปานกลาง
ซึ่งเหมือนกันกับวิระมน ทัศราช (2552) และ Merve Kılıça1 Ali Uyarb and Başak Atamanc (2014)
นอกจากนี้ ลัดดา หิ รัญ ยวา (2554) ได้ท าํ การศึ ก ษา นัก การบัญ ชี ไ ทยกับ ความพร้ อ มในการใช้
มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน ผลการศึกษาพบว่า นักการบัญชี ไทย
มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานการบัญชี อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
มัท นชัย สุ ท ธิ พ นั ธุ์ และคณะ (2557) ที่ พ บว่า ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ การใช้ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะของนักบัญชี อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งเหมือนกันกับนรัญจ์ พุม่ ศิริ (2554) เนื่ องจากการนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบตั ิสามารถเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บริ ษทั ต่างๆสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึ งการดึงดูดแหล่งเงิ นทุนจากต่างประเทศ อันนํามาซึ่ งการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจากการวิจยั ครั้งนี้ จึงตั้งสมมติฐานว่า
H1: ผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมีระดับความรู ้ความ
เข้าใจและทัศนคติต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ระดับน้อย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาของอาภาศรี ตระกูลจัน่ นาค (2551) ได้ศึกษาความรู ้ความเข้าใจของ
ผูท้ าํ บัญชี ในจังหวัดปทุ มธานี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 35 เรื่ องการนําเสนองบการเงิ น
พบว่า ผูท้ าํ บัญชี ในจังหวัดปทุ มธานี ที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความรู ้ ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน ส่ วน
อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้ ประสบการณ์ การทํางานที่ แตกต่างกันมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ
.05 และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเกื้อหนุ นกับความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชี พบว่า ตําแหน่ ง
งาน โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการเข้ารับการอบรม มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจของ
ผูท้ าํ บัญชี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ต .05 และมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก สอดคล้องกับจิรัสสท์
มหัทธนโชติกญั ย์ (2556) ที่พบผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินก่อนการ
นํา TFRS มาใช้กบั อัตราส่ วนทางการเงินหลังการนํา TFRS มาใช้พบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.921-0.997 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งเหมื อนกันกับลัดดา หิ รัญยวา (2554), ณัฐธิ ดา ลัคนลาวัณย์และคณะ (2555),
ณัชชารี ย ์ จุรียโ์ รจน์และคณะ(2555), ชุตินุช อินทรประสิ ทธิ์ (2557), สายฝน วิลยั และคณะ (2558),
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Haller (2003) และ Bohusova and Blaskova (2011) เนื่ องจากมาตรฐานฉบับนี้น่าจะเป็ นเครื่ องมือที่
เหมาะสมในการประสาน การรายงานทางการเงิ นของผูป้ ระกอบการกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม และผูป้ ระกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมทัว่ ทุกมุมโลก ซึ่งปั จจุบนั การทําธุ รกิจเป็ น
แบบไร้พรมแดน ดังนั้นหากมีการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานฉบับเดียวกันจะทําให้การ
ดํ า เนิ นธุ รกิ จ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ มั ท นชั ย สุ ทธิ พ ั น ธุ์ และคณะ (2557) ได้ ท ํ า การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะและคุ ณภาพในการปฏิ บ ตั ิงานของนักบัญชี ไทย:กรณี ศึก ษาจังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์อย่างเป็ นนัยสําคัญระหว่างระดับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิ จการที่ ไม่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะและคุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานของนักบัญชี ไทย กิจการที่เลือกจัดทํารายงานทางการเงิ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ของไทย (TFRSs) ทุ ก ฉบับ โดยปฏิ บ ัติ อ ย่า งสมํ่า เสมอ
เนื่องจากกิจการเป็ นกิจการย่อยของกิจการแม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ
กิจการมี ความรู ้ ความสามารถและความพร้ อมในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะมาใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือทําให้ทราบทิศทาง
ในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิ จการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
เพื่อเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานของผูท้ าํ บัญชี ไทยและความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในอนาคต ดังนั้นจากการวิจยั ครั้งนี้ จึงตั้งสมมติฐานว่า
H2: ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ ผูท้ าํ บัญชี ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 397 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ได้มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวมจากแบบสอบถาม
สําหรั บผูท้ าํ บัญชี ในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ ยวกับ ข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุ คคล และระดับ
ความรู ้ความเข้าใจที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ท ํา การศึ ก ษาค้น คว้า จาก
แหล่งข้อมูลที่ มีผูว้ ิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว เช่น วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้อง ซึ่ งเป็ นข้อมู ล เกี่ ยวกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องต่ างๆ เพื่ อนํามาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะทําการจัดส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ไปยังผูท้ าํ บัญ ชี ข องธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เกี่ ยวกับระดับ ความรู ้ ความเข้าใจที่ มีต่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการออกแบบเครื่ องมือ
ดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจ มาตรฐานการบัญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนงานวิจยั และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. นําแนวคิด ทฤษฎี และความรู ้ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษา มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจยั
3. สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี้
1) ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยนํา แบบสอบถามไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการบัญชี จาํ นวน 3 ท่าน อ่านเพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาและภาษา
ที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนความครอบคลุมของเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั
2) ความเชื่ อมัน่ (Reliability) หลังจากที่ ได้แก้ไขและปรั บ ปรุ งแบบสอบถาม
ตามคําแนะนําแล้ว จะนําไปทดลองใช้ (Tryout) กับผูท้ าํ บัญชี ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้ อหาและภาษาที่ ใช้ จากนั้นจึงนําผลที่ ได้มาทดสอบหาความเชื่ อมัน่
โดยแบบสอบถามในส่ วนที่ ส อบถามเกี่ ยวกับ ความรู ้ ค วามเข้าใจที่ มีล ักษณะข้อคําถามเป็ นแบบ
ประมาณค่ า 5 ระดับ ใช้วิธี การหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbanch’s Alpha Coefficient)
โดย ธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย (2543 อ้างถึงใน ประภาพร เจริ ญวงษ์ตระกูล, 2548)
ได้กาํ หนดค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้ ค่าความเชื่อมัน่ 0.20 – 0.40 มีความเชื่ อมัน่ ระดับ
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ตํ่า 0.41 – 0.60 มีความเชื่ อมัน่ ระดับปานกลาง 0.61 – 0.80 มีความเชื่ อมัน่ ระดับค่อนข้างสู ง 0.81 –
1.00 มี ความเชื่ อมัน่ ระดับสู ง และยุทธ ไกยวรรณ์ (2550) กล่าวว่า การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของ
เครื่ องมื อการวิจยั เป็ นที่ ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ ได้น้ ัน ควรจะมี ค่าสัมประสิ ท ธิ์
แอลฟามากกว่า 0.70
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
1.1 ความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น จากการใช้ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะขนาดกลางและขนาดย่อม
1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัด
ระดับความรู ้ความเข้าใจ โดยนําไปหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าเฉลี่ยเป็ นเกณฑ์
ในกําหนดการแปลความหมาย เพื่อวัดระดับความรู ้ความเข้าใจ โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
อันตรภาคชั้น =
=
=

พิสัย
จํานวนระดับ
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
5–1
5

0.80
=
จากหลัก เกณฑ์ ดังกล่ าว สามารถกําหนดระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจตามช่ วงของ
ค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้
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ค่ าเฉลีย่
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ความหมาย
มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับมาก
มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อย
มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

2) สถิ ติเชิ งอนุ มาน หรื อสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) เป็ นสถิ ติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมู ลที่ เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ มตัวอย่าง แล้วสรุ ป ผลไปยังกลุ่มประชากรเป้ าหมาย เพื่อทดสอบ
สมมติฐานถึงลักษณะของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
2.1) สถิ ติทดสอบที (T-test) ใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Independent Samples)
2.2) สถิ ติทดสอบเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) เป็ นวิธีการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
2.3) การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรใช้ การวิเคราะห์ ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + error
โดยที่ Y1 = ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจและทัศ นคติ ที่ มี ต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
X1 = เพศ
X2 = อายุ
X3 = ระดับการศึกษา
X4 = ประสบการณ์ทาํ งานบัญชี
X5 = ตําแหน่งงานในปัจจุบนั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจของนั ก บั ญ ชี ไ ทยต่ อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส่ งแบบสอบถามจํานวน 397 ชุ ด โดยการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มี
ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผูว้ ิจยั ได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล และนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติเชิ งพรรณนา เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในการวัดข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และการประเมินระดับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับกิ จการขนาดกลางและขนาด
ย่อมมาใช้ในประเทศไทย และวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression) เพื่ อทําการ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทยกับระดับความรู ้ ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรั บธุ รกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมทั้งสรุ ปสมมติฐานการวิจยั ตลอดจนนําเสนอผลการวิจยั ในรู ปของตาราง
ประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทย
4.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.4 สรุ ปสมมติฐานการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สอบถามผูท้ าํ บัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จํานวน 397 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจยั มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้
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4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการตอบแบบสอบถามของผู ท้ ํา บัญ ชี ธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
ประเทศไทย จํานวน 397 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 83.40)
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 16.60) มีอายุมากกว่า 45 ปี (ร้อยละ 36.80) มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
(ร้อยละ 56.90) มีประสบการณ์ การทํางานบัญชี 2-5 ปี (ร้ อยละ 39.04) ส่ วนใหญ่ อยู่ในหน่ วยงาน
บริ ษทั จํากัด (ร้อยละ 42.60) และมีตาํ แหน่งงานเป็ นผูท้ าํ บัญชี (ร้อยละ 53.40) ดังแสดงในตารางที่
4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) และจํานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

หญิง
ชาย

331
66

83.40
16.60

ตํ่ากว่า 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
มากกว่า 45 ปี
ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

5
43
60
70
73
146

1.30
10.80
15.10
17.60
18.40
36.80

4
226
160
7

1.00
56.90
40.30
1.80

เพศ

อายุ
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
ประสบการณ์ ทาํ งานบัญชี
น้อยกว่า 2 ปี
2– 5 ปี
6 – 8 ปี
มากกว่า 8 ปี
ประเภทของกิจการ
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
บริ ษทั จํากัด
สํานักงานบัญชี
บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสอบบัญชี
อื่นๆ
ตําแหน่ งงานในปัจจุบัน
ผูท้ าํ บัญชี
ผูส้ อบบัญชี
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

122
155
90
30

30.73
39.04
22.67
7.56

10
169
48
56
75
39

2.50
42.60
12.10
14.10
18.90
9.80

212
185
397

53.40
46.60
100

4.2 ระดับความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสํ าหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่ อมมาใช้ ในประเทศไทย
จากการวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ส่ วนของระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับกิ จการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทย โดยคํานวณค่าเฉลี่ ย ( ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทย

4.02

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.760

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ
มาก

3.42

.925

มาก

3.35

.988

มาก

3.44

.985

มาก

3.40

.911

ปานกลาง

3.82

.843

มาก

3.44

1.116

มาก

TFRS for SMEs

ค่าเฉลี่ย

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ
กิ จ ก า ร ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ นํา มาใช้ ก ับ กิ จ การขนาด
กลางและขนาดย่อม
2. มี การกล่ าวถึ งการนํามู ล ค่ ายุติธรรมมาใช้ใน
การวัดมูลค่าซึ่ งบางรายการไม่ได้กล่าวไว้ใน
TFRS for NPAEs เช่ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ
การลงทุนและสิ นทรัพย์ทางการเกษตร
3. ต้องจัดทํางบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จโดยต้อง
แสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4. ในงบแสดงฐานะทางการเงิ น ต้ อ งแสดง
รายการส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุ มแยก
ต่างหากจากส่ วนของเจ้าของที่จดั สรรให้แก่ผู ้
เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
5. กิ จ การต้ อ งแสดงยอดรวมกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ โดยสามารถแสดงเป็ นงบกํ า ไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเพียงงบเดี ยวหรื อแยกเป็ น 2
งบในกรณี ที่ยอดรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้
แยกแสดงออกจากกําไรหรื อขาดทุน
6. ข้อมูลที่นาํ เสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ ว น ข อ ง เจ้ า ข อ ง โ ด ย จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเงินตามบัญชี ณ
วันเริ่ มและสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
7. ต้อ งจัด ทํา งบกระแสเงิ น สดซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว น
หนึ่งของงบการเงินฉบับสมบูรณ์
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)

3.74

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.914

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ
มาก

3.59

.924

มาก

3.72

.795

มาก

3.45

1.008

มาก

3.49

.912

มาก

3.43

.996

มาก

TFRS for SMEs

ค่าเฉลี่ย

8. กิ จการต้องเปิ ดเผยนโยบายการบัญ ชี การใช้
ดุลยพินิจและแหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความ
ไม่แน่นอนของการประมาณการ
9. กํา หนดให้ กิ จ การที่ จ ัด ทํา งบการเงิ น เฉพาะ
กิ จการสามารถวัด มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท
ย่อ ย (รวมทั้ง บริ ษ ัท ร่ ว มและกิ จ การควบคุ ม
ร่ วมกัน)ได้ 2 วิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่า
ยุติธรรม
10. กิ จ การจะเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี
เฉพาะในกรณี ที่ ผ ลการเปลี่ ย นแปลงในงบ
การเงิ น ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับการทําธุ รกรรมหรื อ
การทํากิจกรรมอื่นๆ
11. ลู ก หนี้ การค้า เจ้า หนี้ การค้า เงิ น ให้ กู้ยืม เงิ น
กูย้ ืม แสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
12. วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัด
มู ล ค่ า ภายหลัง ด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่านกํา ไร
หรื อขาดทุน หากไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรม
ได้ ใ ห้ ใ ช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมล่ า สุ ดเหมื อ นเป็ น
ต้น ทุ น ใหม่ แ ละพิ จ ารณาด้ อ ยค่ า จนกว่า จะ
สามารถหามูลค่ายุติธรรมที่น่าเชื่อถือได้
13. กิจการต้องประเมินว่าสิ นค้าคงเหลื อมีการลด
มูลค่าหรื อไม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และ
รั บ รู ้ มู ล ค่ า ที่ ล ดลงของสิ นค้า คงเหลื อ โดย
ไม่ ไ ด้ก าํ หนดว่าให้ รับ รู ้ เป็ นต้น ทุ น ขายหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)

3.65

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.899

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ
มาก

3.51

.860

มาก

3.56

.929

มาก

3.32

1.071

ปานกลาง

3.56

.929

มาก

TFRS for SMEs

ค่าเฉลี่ย

14. การวั ด มู ล ค่ า เงิ น ล งทุ น ใน บ ริ ษั ท ร่ วม มี
ทางเลื อกในการปฏิ บตั ิได้ 3 กรณี คือ วิธีราคา
ทุน วิธีส่วนได้เสี ย และมูลค่ายุติธรรม
15. เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร่ ว มค้า แบ่ ง ออกเป็ น 3
ประเภท คือ การดําเนิ นงานที่ควบคุ มร่ วมกัน
สิ นทรั พ ย์ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน และกิ จ การที่
ควบคุมร่ วมกันให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าใน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น ที่ ไม่ใช่ เฉพาะ
กิจการโดยราคาทุน มูลค่ายุติธรรมและตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
16. ให้ทางเลื อกในการวัดมู ลค่าอสังหาริ มทรัพ ย์
เพื่ อการลงทุ นซึ่ งจะวัดโดยใช้มู ลค่ายุติธรรม
หรื อ วัด ด้วยราคาทุ น หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าแต่ในกรณี น้ ี จะต้องจัด
ประเภทเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
17. ในการวัดมูลค่าของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ต้นทุ นการกูย้ ืมไม่สามารถรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ต่ ต้อ งบัน ทึ ก
เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
18. ต้องรับรู ้รายการสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
เกิ ด ขึ้ น ภายในสํ า หรั บ กิ จกรรมการวิ จยั และ
พัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)

3.61

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.860

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ
มาก

3.38

.899

ปานกลาง

3.61

.902

มาก

3.47

.900

มาก

3.73

.961

มาก

3.74

.880

มาก

3.77

.968

มาก

TFRS for SMEs

ค่าเฉลี่ย

19. การรวมธุ รกิจ ให้ ใช้วธิ ี ซ้ือ ส่ วนต้นทุนการซื้ อ
ธุ รกิจให้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วย
และมีการรั บรู ้ ค่าความนิ ยมและค่าความนิ ยม
ติ ด ลบ โดยค่ าความนิ ย มจะตัด จํา หน่ ายตาม
อายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้หากไม่สามารถ
ประมาณได้อย่างน่ าเชื่ อถื อให้ตดั จําหน่ าย 10
ปี
20. สัญญาเช่ าจะไม่มีการระบุ จาํ นวนร้ อยละของ
อายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม
21. การประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น
และสิ น ทรั พ ย์ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น ให้ ป ระมาณการ
ด้วยวิธีที่ดีที่สุดแต่ใช้วิธีคิดลด มู ลค่าปั จจุบ นั
(PV) ถ้ามีนยั สําคัญ
22. เครื่ องมือทางการเงินบางชนิ ดที่เป็ นไปตามคํา
นิ ยามของหนี้ สินอาจถู กจัดประเภทเป็ นส่ วน
ของเจ้าของ หากเครื่ องมือทางการเงินเหล่านั้น
แสดงถึ ง ผลประโยชน์ ค งเหลื อ ในสิ น ทรั พ ย์
สุ ทธิ ของกิจการ
23. การรั บ รู ้ รายได้จากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ของธุ รกิจจะรับรู ้เมื่อโอนเท่านั้น
24. การรั บ รู ้ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลให้ ถื อ เป็ น
รายได้ ท้ ั งจํา นวนเมื่ อ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ และได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแล้ว
25. ต้น ทุ น การกู้ยืม ต้องรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)

3.58

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.833

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ
มาก

3.65

.894

มาก

3.49

.939

มาก

3.38

.984

ปานกลาง

3.95
3.49

.879
.994

มาก
มาก

TFRS for SMEs

ค่าเฉลี่ย

26. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ จะมี หลักเกณฑ์
การวัดมูลค่าเกี่ยวกับการกําหนดลําดับขั้นการ
วัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ ้ น เป็ น 3 ลํา ดับ คื อ
ราคาที่ สั ง เกตได้จ ากตลาด รายการซื้ อ ขาย
ล่าสุ ด และวิธีประเมินมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ
27. กิ จ การต้อ งประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของสิ นค้ า
คงเหลื อ โดยเปรี ย บเที ย บระหว่า งมู ล ค่ าตาม
บัญ ชี ก ับ ราคาขายหัก ต้น ทุ น ในการผลิ ตและ
ต้นทุ นในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
จะรับรู ้โดยตรงไปยังกําไรหรื อขาดทุน
28. ให้ใช้วธิ ี อย่างง่ายในการคํานวณมูลค่ายุติธรรม
ของภาระผู ก พัน ตามโครงการผลประโยชน์
โดยไม่ ร วมประมาณการของเงิ น เดื อ นที่
เพิ่มขึ้นในอนาคตและความเป็ นไปได้ของการ
เสี ยชีวติ ขณะให้บริ การในปั จจุบนั
29. กําหนดให้ บ นั ทึ ก ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นเรื่ องการรับรู ้รายการ ณ วัน
แรกในเรื่ องการรวมธุ รกิจ
30. กําหนดให้ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
31. ในสภาวะที่ เงิ น เฟ้ อ รุ นแรงกิ จ การจะต้ อ ง
ปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ด้ ว ยดัช นี ร าคาทั่ว ไปที่
สะท้อนถึงการเปลี่ ยนแปลงอํานาจซื้ อ เพื่อให้
รายการต่างๆในงบการเงินแสดงด้วยหน่วยวัด
ค่าที่เป็ นปั จจุบนั ณ วันสิ้ นงวด
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ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)

3.60

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.884

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ
มาก

3.68

.892

มาก

3.58

.863

มาก

3.50

.955

มาก

3.57

0.578

มาก

TFRS for SMEs

ค่าเฉลี่ย

32. มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานทั้งในส่ วนที่ ต้องปรั บ ปรุ ง
และไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม จาก TFRS for
NPAEs
33. กําหนดให้ เปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ยวกับ บุ ค คลหรื อ
กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันในเรื่ องของจํานวนเงิ น
ของรายการ เงื่ อ นไขหลั ก ประกัน การคํ้า
ประกัน ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่เกี่ยวข้อง และ
หนี้ สูญในงวดและกําหนดให้เปิ ดเผยจํานวน
ค่ าตอบแทนผู บ้ ริ ห ารสํ าคัญ ของกิ จ การเป็ น
ยอดรวม
34. มี ก ารจัด ทําบัญ ชี สําหรั บ กิ จกรรมพิ เศษ เช่ น
การบัญชี เกษตรกรรม โดยการรับรู ้ สินทรัพ ย์
ชี วภาพ ณ วัน เริ่ ม แรกและทุ ก ๆวันที่ รายงาน
ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การขายส่ วนผลิ ตผลทางการเกษตรรับ รู ้ ด้วย
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมหั ก ต้น ทุ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ขาย
35. กํ า ห น ด ให้ ใช้ ก ั บ ผู ้ ที่ จ ะ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นครั้งแรก
โดยไม่ ค าํ นึ งว่ากิ จการดังกล่ าวจะเคยปฏิ บ ัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบเต็ม
รู ปแบบหรื อตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
อื่นๆ
รวม
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จากตารางที่ 4.2 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สําหรั บ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทย
โดยรวม อยู่ใ นระดับ มาก ( = 3.57, S.D. = .578) โดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ อ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สํ าหรั บ กิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
นํามาใช้กบั กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ( = 4.02, S.D. = .760) รองลงมาคือ กําหนดให้ระบุ
สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น งาน( = 3.95, S.D. = .879) และข้อ มู ล ที่ นํา เสนอในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของโดยจะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเงินตามบัญชี ณ วันเริ่ ม
และสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี( = 3.82, S.D. = .843) ตามลําดับ
4.3 การทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ทําบัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อมในประเทศไทยกับระดับความรู้ ความเข้ าใจต่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสํ าหรั บธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม
จากการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในส่ วนของความสั ม พันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับ
ความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย
ใช้เมทริ กซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Matrix) แสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยกับระดับความรู ้ ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตัวแปร
(Variables)

เพศ

เพศ
1.000
อายุ
-0.071
ระดับการศึกษา
-0.194**
ประสบการณ์ทาํ งาน
-0.040
บัญชี
ตําแหน่งงานใน
-0.193**
ปั จจุบนั
ความรู ้ความเข้าใจ
-0.051
**นัยสําคัญที่ 0.01, *นัยสําคัญที่ 0.05

อายุ

ระดับ
การศึกษา

ประสบการณ์
ทํางาน
บัญชี

ตําแหน่ ง
งานใน
ปัจจุบัน

1.000
0.107*
0.560**

1.000
0.179**

1.000

0.038

0.321**

-0.012

1.000

-0.058

-0.079

-0.060

-0.104*

ความรู้
ความ
เข้ าใจ

1.000

จากตารางที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชีธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ทาํ งาน
บัญชี และตําแหน่ งงานในปั จจุบนั ส่ งผลต่อระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม จึงทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Multicollinearity โดยใช้สถิติในการทดสอบ คือสถิติ Variance inflation factor (VIF) ซึ่ งเป็ นค่าที่ใช้
วัดว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระตัวอื่นในระดับใด ถ้าค่า VIF มีค่ามาก แสดง
ว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระอื่นๆ มาก และตามปกติค่า VIF ที่มากกว่า 10 จะถือ
ว่าอยู่ในระดับที่จะก่ อให้เกิ ดปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระได้ ซึ่ งจากการตรวจสอบ
พบว่าค่า VIF สู งสุ ดสําหรั บ การศึ กษาครั้งนี้ มี ค่าเพียง 1.501 (ประสบการณ์ ท าํ งานบัญชี ) ดังนั้น
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ที่มีอิทธิ พลต่อระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง 5 คุณลักษณะไม่มีความสัมพันธ์กนั เองหรื อไม่
เกิด Multicollinearity เพราะมีค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10
จากการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในส่ วนของความสั ม พันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับ
ความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้
สถิติทดสอบความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ เพื่อพยากรณ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคล
ของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับ ระดับ ความรู ้ ความ
เข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตัวแปร
(Constant)
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทาํ งานบัญชี
ตําแหน่งงานในปั จจุบนั
R = 0.153; R2 =0.023;Adjusted R2 = 0.011
SEest = ± 0.57485; F = 1.875; p-value = 0.098
**นัยสําคัญที่ 0.01, *นัยสําคัญที่ 0.05

B
4.307
-0.132
-0.014
-0.055
-0.032
-0.119

Beta
-0.085
-0.035
-0.053
-0.0356
-0.103

t
15.782
-1.656
-0.573
-0.969
-0.577
-1.926

p-value
0.000**
0.099
0.567
0.333
0.564
0.055

จากตารางที่ 4.4 การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ เพื่ อ พยากรณ์ ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับ
ความรู ้ ค วามเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่า ไม่พบความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ประสบการณ์ ท าํ งานบัญชี และ
ตําแหน่งงานในปั จจุบนั กับระดับความรู ้ ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บ
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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4.4 สรุ ปสมมติฐานการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับปั จจัย
ที่สัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ซึ่ งตัวแปรอิสระที่เป็ นตัวแปรที่สนใจศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในประเทศไทย ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทาํ งานบัญชี และตําแหน่งงานในปั จจุบนั
จากผลการวิจยั ข้างต้นปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อ มในประเทศไทย ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ท ํา งานบัญ ชี และ
ตําแหน่งงานในปั จจุบนั ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 สรุ ปสมมติฐานการวิจยั
ตัวแปร
H1: ผู ้ท ํา บัญ ชี ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
ประเทศไทยมี ระดับความรู ้ ความเข้าใจต่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในระดับน้อย

สมมติฐาน
ระดับน้อย

ยอมรับ/ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

H2: ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ มในประเทศไทยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีความสัมพันธ์

ปฏิเสธ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง “ความรู ้ ความเข้าใจของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีต่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ ผูท้ าํ
บัญชีของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม มี ลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลาย
ปิ ด แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบ
เลือกตอบจํานวน 6 ข้อ ส่ วนที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรั บ กิ จการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทย ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดับ การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา เพื่ อ หาความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการวัดข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทย และ
การวิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression) เพื่ อ ทํา การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับระดับ
ความรู ้ ค วามเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
การศึกษาในบทนี้ มีประเด็นสําคัญในการนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั
5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั
5.3 ข้อจํากัดในการวิจยั
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจยั ในอนาคต
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5.1 สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอตามลําดับวัตถุประสงค์
และอภิปรายผลการศึกษาเปรี ยบเทียบงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
5.1.1 ศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าํ บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทยที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการวิ จยั พบว่า โดยภาพรวมผู ท้ ํา บัญ ชี ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
ประเทศไทยมีระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผูท้ าํ บัญชีมีระดับความรู ้ความเข้าใจ
ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม อยูใ่ นระดับมาก เช่น
โดยส่ วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บกิ จการขนาด
กลางและขนาดย่อมมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํามาใช้กบั กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กําหนดให้ระบุ
สกุลเงิ นที่ใช้ในการดําเนิ นงาน และข้อมูลที่นาํ เสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
โดยจะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเงินตามบัญชี ณ วันเริ่ มและสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
เป็ นต้น และอยู่ในระดับปานกลาง เช่ น กิ จการต้องแสดงยอดรวมกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จทั้งหมด
สําหรับงวดโดยสามารถแสดงเป็ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพียงงบเดียวหรื อแยกเป็ น 2 งบในกรณี
ที่ ยอดรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้แยกแสดงออกจากกําไรหรื อขาดทุน ในการวัดมูลค่าของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ตน้ ทุนการกูย้ ืมไม่สามารถรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดินอาคารและอุปกรณ์แต่ตอ้ ง
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสัญญาเช่าจะไม่มีการระบุจาํ นวนร้อยละของอายุการให้ประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จ ร้ อ ยละของมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของลัดดา หิ รัญ ยวา (2554) ได้
ทําการศึกษา นักการบัญชี ไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ผลการศึกษาพบว่า นักการบัญชี ไทยมีความพร้ อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรู ้ความสามารถ ด้านทักษะ และ
ด้านมาตรฐานการบัญ ชี อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ มัท นชัย สุ ท ธิ พ นั ธุ์ และคณะ (2557) ที่
พบว่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการที่
ไม่ มี ส่ วนได้เสี ยสาธารณะของนัก บัญ ชี อยู่ในระดับ มาก ซึ่ งเหมื อ นกัน กับ นรั ญ จ์ พุ่ ม ศิ ริ (2554)
เนื่ องจากการนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบตั ิ
สามารถเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บริ ษทั ต่างๆสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึ ง
การดึงดูดแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ อันนํามาซึ่ งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
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5.1.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทยกับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทยซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งานบัญชี และตําแหน่ ง
งานในปั จจุบนั ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรั บธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์ และคณะ
(2557) ได้ท าํ การศึ ก ษา ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างความรู ้ ค วามเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี ไทย:
กรณี ศึ ก ษาจังหวัดภาคใต้ตอนล่ าง ผลการศึ ก ษาพบว่า การศึ ก ษาไม่พ บความสั ม พัน ธ์ อย่างเป็ น
นัยสําคัญระหว่างระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
สําหรับกิ จการที่ ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและคุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานของนักบัญชี ไทย กิ จการที่
เลือกจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ทุกฉบับ โดย
ปฏิ บ ัติ อ ย่า งสมํ่า เสมอ เนื่ อ งจากกิ จ การเป็ นกิ จ การย่อ ยของกิ จ การแม่ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกิจการมีความรู ้ความสามารถและความพร้อมในการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ กิ จการขนาดกลางและขนาดย่อ มมาใช้ ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จาก
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อทําให้ ท ราบทิ ศ ทางในการพัฒ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ของไทย
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของผูท้ าํ บัญชี ไทยและ
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในอนาคต
5.2 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
5.2.1 หน่ วยงานทางวิช าชี พ บัญ ชี เช่ น สภาวิชาชี พ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมให้แก่นกั บัญชีในประเทศไทย เพื่อนําไปใช้ใน
การปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5.2.2 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทยสามารถใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้มีความเหมาะสมต่อการนํามาปฏิบตั ิในประเทศไทย
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5.3 ข้ อจํากัดในการวิจัย
การวิจยั นี้ มุ่งศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติของผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทยเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุ รกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มี ผูท้ าํ บัญชี ธุรกิ จอื่นๆ ในประเทศไทยที่ มีระดับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยงั ไม่ได้มีการศึกษา
5.4 ข้ อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
ในอนาคตควรมีการวิจยั ในเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นจากกลุ่มตัวอย่างอื่ นๆ เช่ น ผูท้ าํ บัญชี ธุรกิจอื่ นๆ ในประเทศไทยที่ มีระดับ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่ อง
คําชี้แจง

ความรู ้ ความเข้าใจของนักบัญชี ไทยต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรับ
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
แบบสอบถามการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ตํ่ากว่า 25 ปี
 25-30 ปี
 31-35 ปี
 36-40 ปี
 41-45
 มากกว่า 45 ปี
3. ระดับการศึกษา
 อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
4. ประสบการณ์การทํางานบัญชี
 น้อยกว่า 2 ปี
 2-5 ปี
 6-8 ปี
 มากกว่า 8 ปี
5. ประเภทของกิจการที่ทาํ งาน
 ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
 บริ ษทั จํากัด
 สํานักงานบัญชี
 บริ ษทั จํากัด (มหาชน)
 สํานักงานสอบบัญชี
 อื่นๆ....................................
6. ตําแหน่งหน้าที่การงาน
 ผูท้ าํ บัญชี
 ผูส้ อบบัญชี
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ส่ วนที่ 2 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสํ าหรั บกิจการขนาด
กลางและขนาดย่ อมมาใช้ ในประเทศไทย
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความรู ้ความเข้าใจที่ตรงกับท่านมากที่สุด
โดยที่
5 หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจมากที่สุด 4 หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจมาก
3 หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจปานกลาง 2 หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจน้อย
1 หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจน้อยที่สุด
ระดับความรู้
ข้ อ
คําอธิบาย
5 4 3 2 1
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํามาใช้กบั กิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
2. มีการกล่าวถึงการนํามูลค่ายุติธรรมมาใช้ในการวัดมูลค่าซึ่ งบาง
รายการไม่ได้กล่าวไว้ใน TFRS for NPAEs เช่นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนและสิ นทรัพย์ทางการเกษตร
3. ต้องจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยต้องแสดงรายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4. ในงบแสดงฐานทางการเงินต้องแสดงรายการส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมแยกต่างหากจากส่ วนของเจ้าของที่จดั สรรให้แก่ผู ้
เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
5. กิจการต้องแสดงยอดรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทั้งหมดสําหรับ
งวดโดยสามารถแสดงเป็ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพียงงบเดียว
หรื อแยกเป็ น 2 งบในกรณี ที่ ยอดรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้
แยกแสดงออกจากกําไรหรื อขาดทุน
6 ข้อมูลที่นาํ เสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
โดยจะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเงินตามบัญชี ณ
วันเริ่ มและสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
7. ต้องจัดทํางบกระแสเงินสดซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงิน
ฉบับสมบูรณ์
8. กิจการต้องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี การใช้ดุลยพินิจและ
แหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
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9. กําหนดให้กิจการที่จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการสามารถวัด
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (รวมทั้งบริ ษทั ร่ วมและกิจการ
ควบคุมร่ วมกัน)ได้ 2 วิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม
10. กิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเฉพาะในกรณี ที่ผลการ
เปลี่ยนแปลงในงบการเงินให้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้และมีความ
เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับการทําธุ รกรรมหรื อการทํากิจกรรม
อื่นๆ
11. ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื แสดงด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
12. วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากไม่สามารถหามูลค่า
ยุติธรรมได้ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมล่าสุ ดเหมือนเป็ นต้นทุนใหม่และ
พิจารณาด้อยค่าจนกว่าจะสามารถหามูลค่ายุติธรรมที่น่าเชื่อถือได้
13. กิจการต้องประเมินว่าสิ นค้าคงเหลือมีการลดมูลค่าหรื อไม่ ณ สิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชี และรับรู ้มูลค่าที่ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
โดยไม่ได้กาํ หนดว่าให้รับรู ้เป็ นต้นทุนขายหรื อค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร
14. การวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีทางเลือกในการปฏิบตั ิได้ 3
กรณี คือ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย และมูลค่ายุติธรรม
15. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ การ
ดําเนินงานที่ควบคุมร่ วมกัน สิ นทรัพย์ท่ีควบคุมร่ วมกัน และ
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในงบการเงิน
รวมและงบการเงินที่ไม่ใช่เฉพาะกิจการโดย ราคาทุน มูลค่า
ยุติธรรมและตามวิธีส่วนได้เสี ย
16. ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งจะ
วัดโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหรื อวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าแต่ในกรณี น้ ีจะต้องจัดประเภทเป็ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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17. ในการวัดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตน้ ทุนการกูย้ มื ไม่
สามารถรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดินอาคารและอุปกรณ์แต่ตอ้ ง
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
18. ต้องรับรู ้รายการสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้นภายใน
สําหรับกิจกรรมการวิจยั และพัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
19. การรวมธุ รกิจให้ใช้วธิ ีซ้ือ ส่ วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้รวม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วยและมีการรับรู ้ค่าความนิ ยมและ
ค่าความนิยมติดลบ โดยค่าความนิยมจะตัดจําหน่ายตามอายุการ
ให้ประโยชน์ที่คาดไว้หากไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
ให้ตดั จําหน่าย 10 ปี
20. สัญญาเช่าจะไม่มีการระบุจาํ นวนร้อยละของอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ร้อยละของมูลค่ายุติธรรม
21. การประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้นให้ประมาณการด้วยวิธีที่ดีที่สุดแต่ใช้วธิ ี คิดลด มูลค่า
ปั จจุบนั (PV) ถ้ามีนยั สําคัญ
22. เครื่ องมือทางการเงินบางชนิ ดที่เป็ นไปตามคํานิยามของหนี้สิน
อาจถูกจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของ หากเครื่ องมือทางการเงิน
เหล่านั้นแสดงถึงผลประโยชน์คงเหลือในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
กิจการ
23. การรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของธุ รกิจจะรับรู ้เมื่อ
โอนเท่านั้น
24. การรับรู ้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ถือเป็ นรายได้ท้งั จํานวนเมื่อมี
สิ ทธิ ได้รับและได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแล้ว
25. ต้นทุนการกูย้ มื ต้องรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่
เกิดรายการ
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26. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ จะมีหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าเกี่ยวกับ
การกําหนดลําดับขั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ เป็ น 3 ลําดับ
คือ ราคาที่สังเกตได้จากตลาด รายการซื้อขายล่าสุ ด และวิธี
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ
27. กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือโดยเปรี ยบเทียบ
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั ราคาขายหักต้นทุนในการผลิตและ
ต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้โดยตรงไปยัง
กําไรหรื อขาดทุน
28. ให้ใช้วธิ ี อย่างง่ายในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์โดยไม่รวมประมาณการของเงินเดือน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและความเป็ นไปได้ของการเสี ยชีวติ ขณะ
ให้บริ การในปั จจุบนั
29. กําหนดให้บนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
เรื่ องการรับรู ้รายการ ณ วันแรกในเรื่ องการรวมธุ รกิจ
30. กําหนดให้ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
31. ในสภาวะที่เงินเฟ้อรุ นแรงกิจการจะต้องปรับปรุ งงบการเงินด้วย
ดัชนีราคาทัว่ ไปที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอํานาจซื้อ เพื่อให้
รายการต่างๆในงบการเงินแสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบนั ณ
วันสิ้ นงวด
32. มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ทั้งในส่ วนที่ตอ้ งปรับปรุ งและไม่ตอ้ งปรับปรุ งเพิ่มเติมจาก TFRS
for NPAEs
33. กําหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในเรื่ องของจํานวนเงินของรายการ เงื่อนไขหลักประกัน การคํ้า
ประกัน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่เกี่ยวข้อง และหนี้สูญในงวดและ
กําหนดให้เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ
เป็ นยอดรวม
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34. มีการจัดทําบัญชีสาํ หรับกิจกรรมพิเศษ เช่น การบัญชีเกษตรกรรม
โดยการรับรู ้สินทรัพย์ชีวภาพ ณ วันเริ่ มแรกและทุกๆวันที่
รายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายส่ วน
ผลิตผลทางการเกษตรรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการขาย
35. กําหนดให้ใช้กบั ผูท้ ี่จะถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นครั้งแรกโดย
ไม่คาํ นึงว่ากิจการดังกล่าวจะเคยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแบบเต็มรู ปแบบหรื อตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปอื่นๆ

ระดับความรู้
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ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ ในประเทศไทย

ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํามาใช้กบั กิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม
มีการกล่าวถึงการนํามูลค่ายุติธรรมมาใช้ในการวัดมูลค่าซึ่ ง
บางรายการไม่ได้กล่าวไว้ใน TFRS for NPAEs เช่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิ นทรัพย์ทางการเกษตร
ต้องจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยต้องแสดงรายการ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในงบแสดงฐานทางการเงินต้องแสดงรายการส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมแยกต่างหากจากส่ วนของเจ้าของที่
จัดสรรให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
กิจการต้องแสดงยอดรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทั้งหมด
สําหรับงวดโดยสามารถแสดงเป็ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เพียงงบเดียวหรื อแยกเป็ น 2 งบในกรณี ที่ ยอดรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้แยกแสดงออกจากกําไรหรื อขาดทุน
ข้อมูลที่นาํ เสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของโดยจะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเงิน
ตามบัญชี ณ วันเริ่ มและสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
ต้องจัดทํางบกระแสเงินสดซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบ
การเงินฉบับสมบูรณ์
กิจการต้องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี การใช้ดุลยพินิจและ
แหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการ
ประมาณการ
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ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ (ต่ อ)
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
กําหนดให้กิจการที่จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการสามารถวัด
.952
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (รวมทั้งบริ ษทั ร่ วมและกิจการ
ควบคุมร่ วมกัน)ได้ 2 วิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่า
ยุติธรรม
กิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเฉพาะในกรณี ที่ผล
.953
การเปลี่ยนแปลงในงบการเงินให้ขอ้ มูลที่เชื่ อถือได้และมี
ความเกี่ยวข้องกับผลกระทบกับการทําธุ รกรรมหรื อการทํา
กิจกรรมอื่นๆ
ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื แสดงด้วย
.953
ราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าภายหลัง
.952
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากไม่สามารถหา
มูลค่ายุติธรรมได้ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมล่าสุ ดเหมือนเป็ น
ต้นทุนใหม่และพิจารณาด้อยค่าจนกว่าจะสามารถหามูลค่า
ยุติธรรมที่น่าเชื่อถือได้
กิจการต้องประเมินว่าสิ นค้าคงเหลือมีการลดมูลค่าหรื อไม่
.953
ณ สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรู ้มูลค่าที่ลดลงของสิ นค้า
คงเหลือ โดยไม่ได้กาํ หนดว่าให้รับรู ้เป็ นต้นทุนขายหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีทางเลือกในการ
.952
ปฏิบตั ิได้ 3 กรณี คือ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย และมูลค่า
ยุติธรรม
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ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ (ต่ อ)

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าแบ่งออกเป็ น 3ประเภท คือ การ
ดําเนินงานที่ควบคุมร่ วมกัน สิ นทรัพย์ท่ีควบคุมร่ วมกันและ
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันให้
ทางเลือกในการวัดมูลค่าในงบการเงินรวมและงบการเงินที่
ไม่ใช่เฉพาะกิจการโดย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรมและตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่ งจะวัดโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหรื อวัดด้วยราคาทุนหักค่า
เสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าแต่ในกรณี น้ ีจะต้อง
จัดประเภทเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในการวัดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตน้ ทุนการกูย้ มื
ไม่สามารถรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดินอาคารและอุปกรณ์
แต่ตอ้ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ต้องรับรู ้รายการสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้นภายใน
สําหรับกิจกรรมการวิจยั และพัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ
การรวมธุ รกิจให้ใช้วธิ ี ซ้ื อ ส่ วนต้นทุนการซื้อธุ รกิจให้รวม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วยและมีการรับรู ้ค่าความนิ ยม
และค่าความนิยมติดลบ โดยค่าความนิยมจะตัดจําหน่ายตาม
อายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้หากไม่สามารถประมาณได้
อย่างน่าเชื่ อถือให้ตดั จําหน่าย 10 ปี
สัญญาเช่าจะไม่มีการระบุจาํ นวนร้อยละของอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ร้อยละของมูลค่ายุติธรรม
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ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ (ต่ อ)

การประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้นให้ประมาณการด้วยวิธีที่ดีที่สุดแต่ใช้วธิ ี คิดลด
มูลค่าปั จจุบนั (PV) ถ้ามีนยั สําคัญ
เครื่ องมือทางการเงินบางชนิ ดที่เป็ นไปตามคํานิยามของ
หนี้สินอาจถูกจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของ หากเครื่ องมือ
ทางการเงินเหล่านั้นแสดงถึงผลประโยชน์คงเหลือใน
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการ
การรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของธุ รกิจจะรับรู ้
เมื่อโอนเท่านั้น
การรับรู ้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ถือเป็ นรายได้ท้งั จํานวน
เมื่อมีสิทธิ ได้รับและได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแล้ว
ต้นทุนการกูย้ มื ต้องรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนใน
งวดที่เกิดรายการ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ จะมีหลักเกณฑ์การวัดมูลค่า
เกี่ยวกับการกําหนดลําดับขั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ น้
เป็ น 3 ลําดับ คือ ราคาที่สงั เกตได้จากตลาด รายการซื้อขาย
ล่าสุ ด และวิธีประเมินมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ
กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือโดย
เปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั ราคาขายหักต้นทุน
ในการผลิตและต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู ้โดยตรงไปยังกําไรหรื อขาดทุน
ให้ใช้วธิ ี อย่างง่ายในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์โดยไม่รวมประมาณการ
ของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและความเป็ นไปได้ของ
การเสี ยชีวติ ขณะให้บริ การในปั จจุบนั
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ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ (ต่ อ)

กําหนดให้บนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยไม่มี
ข้อยกเว้นเรื่ องการรับรู ้รายการ ณ วันแรกในเรื่ องการรวม
ธุ รกิจ
กําหนดให้ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
ในสภาวะที่เงินเฟ้อรุ นแรงกิจการจะต้องปรับปรุ งงบการเงิน
ด้วยดัชนี ราคาทัว่ ไปที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอํานาจซื้อ
เพื่อให้รายการต่างๆในงบการเงินแสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่
เป็ นปั จจุบนั ณ วันสิ้ นงวด
มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานทั้งในส่ วนที่ตอ้ งปรับปรุ งและไม่ตอ้ งปรับปรุ ง
เพิ่มเติมจาก TFRS for NPAEs
กําหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกันในเรื่ องของจํานวนเงินของรายการ เงื่อนไข
หลักประกัน การคํ้าประกัน ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่
เกี่ยวข้อง และหนี้สูญในงวดและกําหนดให้เปิ ดเผยจํานวน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการเป็ นยอดรวม
มีการจัดทําบัญชีสาํ หรับกิจกรรมพิเศษ เช่น การบัญชี
เกษตรกรรม โดยการรับรู ้สินทรัพย์ชีวภาพ ณ วันเริ่ มแรก
และทุกๆวันที่รายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการขายส่ วนผลิตผลทางการเกษตรรับรู ้ดว้ ย
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขาย

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.952

.954
.953

.953

.953

.953

Cronbach's
Alpha

72
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ (ต่ อ)

กําหนดให้ใช้กบั ผูท้ ี่จะถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นครั้ง
แรกโดยไม่คาํ นึงว่ากิจการดังกล่าวจะเคยปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบเต็มรู ปแบบหรื อตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอื่นๆ
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