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 This study was conducted on how often Thai Accountants complied ASEAN 
accounting standard in 1 year, in term of ability, skill, and accounting standard 
categorized by gender, age, education, occupation, years of work, and working 
experience that related to accounting and information concerning to accounting 
standard.  

 Sample used in this study consisted of 213 people, 12 interviewees and 201 
questionnaire respondents, included bookkeepers, persons who were responsible in 
bookkeeping, accounting business, and accounting teachers. There were 200 
completed set of questioniare. Instruments used in this research included in-dept 
interview and questionaire. Qualitative data analysis was conducted by using statistics 
which included percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test.  

 

 Research result revealed that:  

     1. In general, Thai Accountants were ready to use accounting standard in a 
high level. When each aspect was considered, it was found that ability, skill and 
accounting standard were at a high level.  

             2. Thai Accountants with different gender did not have different readiness 
to use ASEAN Accounting Standard at the statistical significance level of .05. Male 
were ready to use ASEAN Accounting Standard more than female.  

    3. Thai Accountants with different age did not have different readiness to 
use ASEAN Accounting Standard at the statistical significance level of 0.1. Thai 
Accountants at the age of 20-25 years, 26-30 years and 31-35 years were ready to  
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use ASEAN Accounting Standard at a high level. Thai Accountants at the age of 36-40 
years and 41 years or more were ready to use ASEAN Accounting Standard, in term of 
skill and accounting standard at a high level.  

 4. Thai Accountants with different education did not have different readiness 
to use ASEAN Accounting Standard at the statistical significance level of 0.1. Those 
who graduated master degree and were ready to use ASEAN Accounting Standard, in 
term of ability, skill and accounting standard at a high level.  

   5. Thai Accountants with different occupation did not have different readiness 
to use ASEAN Accounting Standard at the statistical significance level of 0.1. Those 
who had occupation that related to accounting business and accoutning teacher 
were ready to use ASEAN Accounting Standard at a high level. Accoutning teachers 
were were ready to use ASEAN Accounting Standard, in term of skill and accounting 
standard at a high level. 

6. Thai Accountants with different years of work did not have different 
readiness to use ASEAN Accounting Standard at the statistical significance level of 0.1. 
Those who had been working for more than 10 years were ready to use ASEAN 
Accounting Standard, in term of ability, skill and accounting standard at a high level.  

7.  Tha i  Accountants w i t h  d i f f e r en t  f r equency  o f  i n f o r mat i o n 
acknowledgement did not have different readiness to use ASEAN Accounting 
Standard at the statistical significance level of 0.1. Those who had frequency in 
information acknowledgement for more than 10 times, were ready to use ASEAN 
Accounting Standard, in term of ability, skill and accounting standard at a high level.  
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บทท่ี  1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตตัวยอภาษาอังกฤษคือ 
ASEAN ซึ่งมาจากช่ือเต็มวา “Association of southeast Asian Nations” แรกเริ่มกอต้ังเมื่อป 
พ.ศ. 2510 อาเซียนเปนสมาคมของประเทศสมาชิกจริง ๆ ซึ่งแรกเริ่มมีสมาชิกเพียง 5 ประเทศ คือ 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore และ Thailand จนถึงปจจุบันอาเซียนไดสมาชิกมา
เพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ Brunei Darussalam, Cambodia, Lao, Myanmar และ Vietnam สภาพ
การเปนสมาคมของประเทศที่เปนสมาชิกก็มีความหมายเพียงการคบคาสมาคมไปมาหาสูประชุมเล็ก
ประชุมใหญรวมกันเปนระยะ ๆ  ลงนามในเอกสารปฏิญญาหรือสนธิสัญญารวมกัน จากน้ันผูนําของทุก
ประเทศก็แยกยายกันกลับประเทศตนเองกลับไปทําตามความตกลงหรือจะทําชากวากําหนดหรือจะไม
ทําอะไรเลยทั้ง ๆ  ที่ลงนามในความตกลงกันไปแลวก็ไดทั้งน้ันไมมีบทลงโทษ อาเซียนจึงเกิดมาอยางไม
เติบโตแตขณะน้ีอาเซียนจะเอาจริงแลวในการทํางานรวมกัน โดยจะปรับบทบาทอาเซียนใหเปน
องคกรที่มีความรับผิดชอบมากกวาในสถานภาพสมาคมโดยอาเซียนไดประกาศให 10 ประเทศสมาชิก
รวมมือกันปรับโครงสรางและเปาหมายของสมาคม ใหเปนประชาคม 

 ประชาคมเปนกระบวนการสรางสัมพันธในอาเซียนมาแตแรกเริ่มเมื่อมาถึงวันน้ีอาเซียนปรับ
แนวทางมามุงสรางทั้งรัฐและประชาชนพลเมืองของทั้ง 10 ประเทศใหหลอหลอมความคิดรวมกันใช
ชีวิตอยูรวมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันดุจวาจะรวมทั้ง 10 ประเทศใหเปนเหมือนประเทศ
เดียวกันและอาเซียนตองการใหทั้ง 10 ประเทศคิดรวมกันใหมเพื่อหลอมรวมวิถีการดําเนินชีวิตทุกมิติ
ใหเปน 10 ประเทศรวมชตากรรมเดียวกันเปนหน่ึงประชาคมและเรียกความสัมพันธในภาพรวม
ทั้งหมดน้ีวาเปน “ประชาคมอาเซียน” ถึงแมวาแตละประเทศยังแยกอยูเปนประเทศ ๆ แตความรูสึก
นึกคิดและแนวนโยบายการปฏิสัมพันธกันในภูมิภาคใหถือทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกันเปน 
“หน่ึงประชาคม” เรียกวา “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งทุกคนในภูมิภาคชวยกันทํางาน สรางความรวมมือ
ระหวางกัน ทําใหเกิดความรูสึกจริง ๆ วาประชากรทั้งหมดเปนประชาคมเดียวกัน มีความรูสึกเปนกลุม
ชาติกลุมพลเมืองที่มีอัตลักษณรวมกัน มีแนวคิดแนวฝนมองการณไกลไปขางหนารวมเปนหน่ึงเดียวกัน 
ดวยเหตุน้ีอาเซียนจึงสรางคําขวัญเปนหลักนําทางวาอาเซียนมี “หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงอัตลักษณ หน่ึง
ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) อาเซียนต้ังเบาไวสูงและตองการทํา
ใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 แผนกปฏิบัติการสูประชาคมอาเซียน 2009 – 2015  
ซึ่งจัดแยกแผนงานสรางประชาคมเปน สาม เสาหลักซึ่งอาเซียนเรียกเปน 3 ประชาคมแยกยอยเพื่อคํ้า
จุนประชาคมอาเซียนในภาพรวมใหมั่นคงคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN 
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Security Community – ASC) มุงใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไขความ
ขัดแยง ระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพอยางรอบดาน มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ 
และการอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งค่ัง 
และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ไดเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดยมุงให
เกิดการไหลเวียนอยางเสรีของ สินคา บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลด
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป 2020 ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว (single market and production base) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของ
อาเซียนเพื่อลดชองวางการพัฒนาและชวยใหประเทศเหลาน้ีเขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหาภาคตลาดการเงินและตลาด
ทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือ
ดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงานกลุมสินคาและบริการนํารองที่สําคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุมกัน 
คือ สินคาเกษตร  การประมง ผลิตภัณฑไม  ผลิตภัณฑยาง  สิ่งทอ  ยานยนต อิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN)  การบริการดานสุขภาพ, ทองเที่ยวและการขนสงทางอากาศ (การ
บิน) กําหนดใหป พ.ศ. 2558 เปนปที่เริ่มรวมตัวกันอยางเปนทางการ  ประเทศไทยไดรับมอบหมายให
ทํา Roadmap ทางดานทองเที่ยวและการขนสงทางอากาศ (การบิน)และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) เพื่อใหประชาชนแตละประเทศ
อาเซียนอยูรวมกันภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทาง
สังคม 

             ในสวนของการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ จะเตรียมตัวอยางไร เกิด
ความวิตกถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับการประกอบวิชาชีพของตัวเอง โดยเฉพาะที่ผูประกอบวิชาชีพ
เฉพาะ คือเปนวิชาชีพที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะ จากการที่ไดศึกษาขอมูล
ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (Department of Trade Negotiations) ของไทย มีความ
ชัดเจนในกลุมวิชาชีพที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพ โดยมีการจัดทําขอตกลงรวมกัน (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) แลว เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพของแตละประเทศ
กาวเขาสูการเปนผูประกอบวิชาชีพอาเซียน ซึ่งสามารถไปทํางานในประเทศสมาชิกตางๆไดจนถึง
ขณะน้ีมี MRAs ทั้งหมด 7 สาขาวิชาชีพไดแก   วิศวกรรม(Engineering Services) พยาบาล(Nursing 
Services) สถาปตยกรรม (Architectural Services) การสํารวจ (Surveying Qualifications)แพทย 
(Medical Practitioners) ทันตแพทย (Dental Practitioners)บัญชี (Accountancy 
Services)  โดยเพิ่ม “การทองเที่ยว” เปนสาขาที่ 8   ซึ่งตอไปอาจเพิ่มสาขาวิชาชีพอื่นๆมากข้ึนอีก
เปน สิบ ย่ีสิบ สามสิบ หรือมากกวาก็ได  เราจะเตรียมตัวอยางไร  ในการเขาสูประชาคมอาเซียน"  ซึ่ง
จะตองมีการปรับกรอบแนวคิดใหเปดกวาง ศึกษาใหเขาใจถึงผลกระทบทุกดาน ของการกาวสู
ประชาคมอาเซียน เพื่อการวางใหเหมาะสมกับสถานการณที่คืบคลานเขามา ซึ่งตองทําทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคล และระดับสมาคมวิชาชีพ สภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวิชาชีพ  ศึกษาและทําความ
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เขาใจความเปนประชาคมอาเซียน  ฝกฝนเพิ่มทักษะการใช  ทําความเขาใจความรูเกี่ยวกับกฎและ
ระเบียบตางๆของอาเซียนและพัฒนาทักษะใหมีมาตรฐานอยูเสมอ เปนที่ตองการของตลาด 

              ในป 2558 ประเทศในกลุมอาเซียนไมเพียงแตประเทศไทยแตยังรวมไปถึงประเทศ
สิงคโปร   อินโดนิเซีย  มาเลยเซีย ฟลิปปนส บรูไน ลาว เมียนมาร และกัมพูชา(สมาคมการบัญชีไทย
,2554)  จะกาวสูประชาคมอาเซียนที่หมายถึการเคลื่อนยายแรงงาน การทําธุรกิจการคา การลงทุน 
การบริหารจัดการดานตาง ๆ ในลักษณะการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในปรากฎตระกาลดังกลาวเพื่อ
นําไปสูการบริหารจัดการ ดานการลงทุน การเงินและการบัญชี จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะเปลี่ยน
มาตรฐานการบัญชีไทยใหเปนมาตรฐานสากลและสามารถใหใชไดในกลุมประเทศอาเซียนทั้งหมด เมื่อ
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในประเดนดังกลาวน้ีคาดวาจะนํามาสูการปรับตัวในการทํากรอบบัญชี
และทักษะในกลุมผูปฏิบัติงาน  จากเหตุผลดังกลาวจึงมีความจําเปนที่จะศึกษาถึงความพรอมของ
นักการบัญชีไทยกับสมรรถนะมาตรฐานการบัญชีภายใตกรอบของกลุมอาเซียนป 2558  กลาวคือ 
คําถามวิจัยน้ี วางหลักไววานักการบัญชีไทยทั้งเพศหญิงและเพศชาย ตลอดจนตําแหนงหนาที่การงาน
และประสบการณทํางานจะมีมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใน ป 2558  ตามกรอบอาเซียน วามี
ความแตกตางหรือเหมือนกับมาตรฐานการบัญชีของไทยอยางไรบางทั้งมิติในความยากงายและความ
ยุงยากของการทําบัญชีตลอดจนทัศนคติหรือประเดนตอความถูกตองหรือความคาดเคลื่อนในการทํา
บัญชีอยางไรบางประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากผลการวิจัยครั้งน้ี จะสงผลอยางย่ิงกับสภาการบัญชี
ไทยที่จะนําความรูที่ไดจากผลการวิจัยไปจัดฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมตาง ๆ ที่เปนขอกังวลและ
เน้ือหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนหากมีการใชมาตรฐานการบัญชีอยางแทจริง ขอคนพบที่ไดจะชวยลด
ความเครียดหรือจะชวยลดความคาดเคลื่อนจากการทําบัญชีไดนอกจากน้ันยังเปนประโยชนตอองคกร
ตาง ๆ ที่ทํางานดานการลงทุนและดานการบัญชี สําคัญย่ิงไปกวาน้ันจะเปนประโยชนตอนักการบัญชี
โดยตรงที่จะสามารถนําขอคนพบมาปรับใชและเตรียมตัวศึกษามาตรฐานการบัญชีไวลวงหนา 

จากขอความขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.2.1. เพื่อศึกษาความพรอมของนักบัญชีไทยในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดาน 

          1)  ดานความรูความสามารถ 

                   2)  ดานทักษะ 

                   3)  ดานมาตรฐานการบัญชี 

 1.2.2.  เพื่อเปรียบเทียบนักบัญชีไทยในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของ
กับงานดานบัญชีและขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 

1) ทําใหสภาวิชาชีพการบัญชีทราบถึงความกังวลใจและมุมมองของการบัญชี  สามารถนําไป
แกไขทําใหนักการบัญชีไทยในองคกร ในมหาวิทยาลัยไดเขาใจมากย่ิงข้ึน ในการเตรียมความพรอม
สําหรับนักการบัญชี 

 2) ชวยใหหนวยงานดานการบัญชีสามารถวางแนวทางในการปฏิบัติและสื่อความหมาย
มาตรฐานการบัญชีไปสูผูใชประโยชนไดงายข้ึน  การบัญชีทําใหทราบวาประเดนใดบางที่สามารถจัด
ความเขาใจได 

 3) ชวยขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนและชวยเสริมสรางขีดความสามารถของ
ผูประกอบการภายในประเทศ 

 4) ชวยสรางภาพลักษณใหกับประเทศในเวทีโลก 

 5) ชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนภายในประเทศ  

  6) สามารถนําขอมูล ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนาการจัดทําบัญชี
ใหตรงตามมาตรฐานทางการบัญชี 

  7) สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีเพื่อเตรียมความพรอมสูเวที
อาเซียน 

  8) ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในเรื่องการยกมาตรฐานงานวิจัยสรางองค
ความรูและนวัตกรรม 

  9) ตอบสนองตอพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการในเรื่องบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

         10) สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีเพื่อเตรียมความพรอมและนําไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอน 

 

1.4  คําถามการวิจัย 

 จากการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยตองการทราบวานักบัญชีไทยมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนอยางไรโดยผูวิจัยไดศึกษาจากสภาพ
ทั่วไปของนักบัญชีไทย  แนวคิดทฤษฎีการบัญชีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.5  สมมติฐานการวิจัย 

 นักบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีแตกตางกันในเรื่อง เพศ อายุ ระดับ
ทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีบอยแคไหนภายใน1 ป ใหความสําคัญตอความพรอมในการใชมาตรฐานแตกตางกัน 
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1.6  ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีมีจุดหมายเพื่อศึกษานักการบัญชีไทยกับความพรอมของในการใชมาตรฐาน
การบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

1)  ประชากร 

     -  ประกอบดวย  ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และ   

อาจารยผูสอนบัญชี ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน  12  คน 

     -  ประกอบดวย  ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี 
ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน  420  คน 

2)   กลุมตัวอยางไดแก ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารย 

ผูสอนบัญชี ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามเกณฑของเครซี่และมอร แกน ( ธีรวุฒิ  
เอกะกุล, 2543, อางอิงจาก Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970) ไดจํานวน 201 
คนและใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

3)  พื้นที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

          4)   ระยะเวลาการเก็บขอมูล ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2555 

          5)  ตัวแปรในการศึกษา 

               -  ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่  
เกี่ยวของกับงานดานบัญชี  และ ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 

               -  ตัวแปรตามไดแก ดานความรูความสามารถ ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี 

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 

1)  การบัญชี หมายถึง การรวบรวมขอมูลทางการคาและบันทึกในรูปของตัวเงินเพื่อทําการ
แยกประเภทขอมูลเปนหมวดหมู และสรุปขอมูลจัดทํางบการเงิน 

          2)  มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

3)  นักการบัญชีไทย หมายถึงนักบัญชีไทยอันไดแก ผูทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ธุรกิจ
การจัดทําบัญชีและอาจารยผูสอนวิชาทางการบัญชี 

4)  ผูทําบัญชี หมายถึง ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 7(6) ซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติตามอธิบดีกําหนดและตองไดรับความเห็นของจากรัฐมนตร ี
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5)  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หมายถึง กรรมการบริษัทและหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจด
ทะเบียน 

6)  ธุรกิจการจัดทําบัญชี (Outsourcing  business  concerned accounting) หมายถึง 
การวาจางสํานักงานบัญชีใหเปน ผูจัดทําบัญชีของกิจการ หรือที่เรียกวา outsourcing หนาที่งานจาก
ภายนอกรับจางใหบริการรับจัดทําบัญชีใหกับ บริษัท หางราน มาวาจางใหจัดทําบัญชี บริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเงิน การบัญชีและภาษีอากร 

7)  อาจารยผูสอนวิชาทางการบัญชี หมายถึง อาจารยที่ทําหนาที่สอนในวิชาบัญชี 

8)  ความพรอมหมายถึงลักษณะทั้งหมดในตัวบุคคลที่สามารถรวบรวมกันข้ึนเปนเครื่องมือให
ใชในการตอบสนองสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ความครบครัน หรือมีทุกอยางครบแลว 

9)  ความรูความสามารถหมายถึงความชํานาญในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ใหเปน
ผลสําเร็จไดดีย่ิงกวาผูมีโอกาสเทา ๆ กัน 

10) ทักษะในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความชํานาญการ ความเชียวชาญ ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการบัญชี 

 

1.8  กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีจุดหมายเพื่อศึกษานักการบัญชีไทยกับความพรอมของในการใชมาตรฐาน
การบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย  
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      ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตามกรอบแนวคิด 

              ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา  

1.  เพศ 
     1.1  ชาย 
     1.2  หญิง 
 
2.   อายุ 
      2.1  20 – 25 ป 
      2.2  26 – 30 ป 
      2.3  31 – 35 ป 
      2.4  36 – 40 ป 
      2.5  ตั้งแต 41 ป 
 
3.  ระดับทางการศึกษา 
     3.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
     3.2  ปริญญาตรี 
     3.3  ปริญญาโท 
     3.4  ปริญญาเอก 
 
4.  อาชีพ 
     4.1  ผูทําบัญชี 
     4.2  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
     4.3  ธุรกิจการจัดทําบัญชี 
     4.4  อาจารยผูสอนบัญชี 
 
5.  ประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับ 
    งานดานบัญชี     
      5.1  ต่ํากวา 5 ป 
      5.2  5 – 10 ป 
      5.3  มากกวา 10 ป 
 
6.   ทานไดรับขอมูลเก่ียวกับ 
      มาตรฐานการบัญชีบอยแคไหน 
      ภายใน 1 ป   

6.1 ไมเคย 
6.2 1 – 5 ครั้ง 
6.3 6 – 10 ครั้ง 
6.4 มากกวา 10 ครั้ง 

 
 

นักบัญชีไทยมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ดาน 

 
1.  ดานความรูความสามารถ 
2.  ดานทักษะ 
3.  ดานมาตรฐานการบัญชี 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัยในครั้งน้ีเรื่อง นักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความพรอม 

2.2 แนวคิดเกีย่วกับความรูความสามารถของนักบัญชี 

2.3  แนวคิดทางดานการคา  

2.4  มาตรฐานการบัญชี 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ     

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความพรอม 

   คําวา ” พรอม ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความไววาเปนคําวิเศษ 

ที่มีความหมายวา ครบถวน สวนคําวา ”ความพรอม ” เปนคํานามซึ่งจะมีความหมายวาความครบ
ครัน หรือมีทุกอยางครบแลว ดังน้ันหากจะแปลความหมายของความพรอมในการปฏิบัติหนาที่อยาง
ตรงไปตรงมาแลวก็นาจะไดความหมายวาสภาพที่มีทุกสิ่งทุกอยางครบครันที่จะไปปฏิบัติหนาที่ได(อาง
ใน สมพงษ เที่ยงธรรม 2536 :10)   

 

2.1.1  ความหมายของความพรอม   

               Good (1973 อางถึงใน นวรัตน พ.ต.ต., 2545:17) ใหคํานิยามเกี่ยวกับความพรอมวา 

เปนความสามารถตกลงใจ ความปรารถนาและความสามารถที่จะเขารวมกิจกรรม ความพรอมเกิด
จากลักษณะทางวุฒิภาวะประสบการณและอารมณ ความพรอมจึงเปนการพัฒนาคนใหมี
ความสามารถทํากิจกรรมน้ัน ๆ 

  Barrow and Milburn (1990:259) กลาววาความพรอมหมายถึงการที่บุคคลมี
ความสนใจและเริ่มตนที่จะกระทําบางสิ่งบางอยางปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมคือสภาพจิตใจ กาย
วิภาคและสรีรวิทยา 
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  ทวี กอแกวและอบรม สินภิบาล (2517:30) ใหความหมายของความพรอมคือ
ลักษณะทั้งหมดในตัวบุคคลที่สามารถรวบรวมข้ึนเปนเครื่องมือใหใชในการตอบสนองสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวย
วิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือการเตรียมที่จะเจริญงอกงามตอไปหรือการที่จะกาวหนาตอไป 

  ครอนนาค (อเนกกุล กรีแสง. 2519:89) ใหความหมายวาความพรอมหมายถึงระดับ
วุฒิภาวะและความสามารถที่จําเปนในการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ คนเราไมสามารถสนอง
ความตองการไดหมดทุกอยาง ความตองการบางอยางก็อยูนอกเหนือความสามารถ ซึ่งอาจจะ
เน่ืองมาจากยังไมแข็งแรงพอ ยังไมฉลาดพอหรือยังไมมีวุฒิภาวะในกรณีเชนน้ีเราก็กลาววาเขายังไม
พรอมที่จะสนองความตองการที่เกิดข้ึน 

  สุชา  จันทรเอมและสุรางค จันทรเอม (2520:175) ไดใหความหมายของความพรอม
หมายถึง สภาพของความเจริญเติบโตบวกกับความรูอันเปนพื้นฐานที่พอจะชวยใหมีความสามารถที่จะ
ทํากิจกรรมตาง ๆ โดยอยางสะดวก 

  พรรณี  ชูชัย (2522:15) ใหความหมายของความพรอมเปนสภาวะของบุคคลที่จะ
เรียนรูสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางบังเกิดผล ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวุฒิภาวการณไดรับการฝกฝน การเตรียมตัวและ
ความสนใจหรือแรงจูงใจ 

  แมคเคชนี (สุวรรณี รอดบําเรอ. 2534:45) ใหความหมายของความพรอมหมายถึง
ลักษณะที่ผูกระทํามีความคลองตัว กระตือรือรน ความต้ังใจ ในการทําพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อให
กิจกรรมที่ทําน้ัน บรรลุถึงผลสําเร็จ  

กมลรัตน  หลาสุวงษ (2540:229-230) ใหความหมายไววาความพรอมหมายถึง 

สภาพความสมบูรณทั้งรางกายไดแกวุฒิภาวะซึ่งหมายถึงการเติมโตอยางเต็มที่ของอวัยวะรางกาย 
ทางดานจิตใจ ไดแก ความพอใจที่จะตอบสนองตอสิ่งเราหรือพอใจที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ 

  วิชญาพร สุวรรณเทน (2541:30) ใหความหมายไววาความพรอมหมายถึงการที่
บุคคลมีความสนใจและมีความรูความสามารถตลอดจนมีความถนัดที่จะกระทําบางสิ่งบางอยางให
สําเร็จลุลวงโดยไดเตรียมการไวลวงหนา 

  ชิดชนก  โอภาสวัฒนา (2543:35) ใหความหมายของความพรอมไววาเปน
ความสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพอันเปนผล
มาจากการเตรียมการไวแลวอยางพรอมมูล สําหรับกิจกรรมน้ัน ๆ โดยมีความต้ังใจและพึงพอใจที่จะ
กระทําเพื่อใหกิจกรรมน้ันบรรลุผลสําเร็จ 

          จากความหมายดังกลาวสรุปไดวาความพรอมหมายถึงสภาพที่บุคคลมีภาวะสมบูรณทั้งทาง
รางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ความถนัดในการทํากิจกรรมตาง ๆ และเตรียมพรอมในการที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ใหสามารถลุลวงและสําเร็จภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.1.2  องคประกอบของความพรอม 

                  พรรณี  ชูทัย เจนจิต (2538 อางใน นฤตพงษ ไชยวงษ 2540:18) ไดกลาวถึง
องคประกอบของความพรอมไว 3 ประการคือ ความพรอมดานวุฒิภาวะ การไดรับการอบรมและ
เตรียมตัวและความสนใจหรอืแรงจูงใจ 

          Downing และ Thackrey ??? Is this name right? (1971 อางถึงใน นวรัตน 
พ.ต.ต., 2545:17) ไดแบงองคประกอบของความพรอมออกเปน 4 กลุมไดแก 

                   1)  องคประกอบทางกายภาพ ไดแก การบรรลุวุฒิภาวะดานรางกายทั่วไป 

           2)  องคประกอบดานสติปญญา ไดแก ความพรอมดานความสามารถในการรับรู
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

                   3) องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก ประสบการณดานสังคม สภาพแวดลอม
รอบตัว 

                   4)  องคประกอบดานอารมณแรงจูงใจและบุคลิกภาพไดแก ความมั่นคงทางอารมณ 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักบัญชี 

ศศิวิมล  ศรีเจริญจิตร (2548 : เว็ปไซด) ใหความหมายของความรูความสามารถ หมายถึง การที่
บุคคล ใด ๆ มีทัศนคติ ความคิดทีเ่ปนระบบความรูในสาขาที่ทํา ความรูทางดานเทคนิค รวมถึงทักษะ
ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด  

ชนัญฎา สินช่ือ (2548 : 24) ใหความหมายของความรูความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการ
เรียนรู และความเขาใจในสาขางานที่ทํา ความรูดานเทคนิค รวมถึงทักษะดานการเรียนรูอยางชาญ
ฉลาดเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยืน  

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวาความรูความสามารถ หมายถึง ความรูความสามารถ ความเขาใจ 
ความเชียวชาญ หรือประสบการณเปนพิเศษในสาขาทางดานบัญชี โดยสามารถตอบสนองวิชาการ
ใหม ๆ ในดานการรายงานและใหขอสนเทศตาง ๆ 

แนวคิดเกีย่วกับความรูความสามารถของนักบัญชีไดยึดแนวทางปฏิบัติของ   IASC 

(International  Accounting Standards Committee) และ IFAC (International Federation 
of Accountants) ที่ไดกลาวไวเปนแนวทางการศึกษา วิชาชีพบัญชี ระหวางประเทศ 
(InternationalEducation Standards= IES) กําหนดวาความรูความสามารถของนักบัญชีตอง
ประกอบดวย (ชัยนรินทร วีระสถาวณิชย. 2548 : 3-5) 
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            2.2.1.1  ความรูของนักบัญชีสามารถจําแนกได 4 ประเภท ดังน้ี 

                     1) ความรูทัว่ไป ประกอบดวย 1) ความรูเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

และการปกครอง ทั้งในอดีต และปจจุบัน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ และความสามารถที่จะ
วิเคราะหถึงผลกระทบที่มีตอธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนําไปใชในการทําความรูเกีย่วกับ
ธุรกิจ และการวิเคราะหความเสี่ยง เปนตน 2) ความสํานึกในความเปนไทย 3) ความรูในศิลปะ 
วรรณกรรมและวัฒนธรรมของโลก ของภูมิภาค และของประเทศ ตลอดจนคุณคาของศิลปะ 
วรรณกรรม และวัฒนธรรมเหลาน้ันตลอดจน 4) ความสามารถในการคิดถาม เขียน โดยใชภาษาทีง่าย 
กระชับ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเขาใจในความเปนมนุษย ของผูอื่นที่ตนติดตอดวยเพื่อการสื่อสาร
ความหมายกับผูที่อยูนอกวิชาชีพบัญชีอีกดวย 

2) ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ ในยุคการคาเสรีทีม่ีการแขงขันสูง นํามาสูการ 

เปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับธุรกิจจะมีความเปนนานาชาติที่ตองดําเนินการตาม
มาตรฐานระหวางประเทศมากย่ิง ข้ึน การรวมตัวกันระหวางธุรกิจในรูปแบบใหม ๆ ที่พัฒนาเพิ่มข้ึน
ทุกที ซึ่งการดําเนินการของธุรกิจแบบน้ีจําเปนตองใชมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
ดังน้ัน ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีพื้นฐานความรูดานธุรกิจเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติควบคู
กับการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานที่กําหนดไวไดอยางถองแท 

3) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 

เทคโนโลยีทุกประเภทที่มีสวนในการสราง จัดเก็บ และรับสงสารสนเทศตาง ๆ ตามความตองการของ
ผูใช รวมถึงเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรทั้งสวนที่เปนฮารดแวรและซอฟตแวรที่ทําใหสามารถจัดเก็บ 
บํารุงรักษาและสืบคนขอมูล ทําการคํานวณและวิเคราะหขอมูล ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทอยางมากในการปฏิบัติงานดานบัญชี เนืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดชวยทําใหการทํางาน
บัญชีมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน จากการใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรแทนระบบการลงบัญชีดวยมือทําให
นักบัญชีสามารถที่จะจัดทําและนําเสนอรายงานไดสะดวก 

4) ความรูเกี่ยวกับการบัญชีและเรื่องที่เกี่ยวของ จากการเปลี่ยนแปลงทาง 

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ไดนํามาซึง่กติกาใหมในการดําเนินธุรกิจที่จะตองเปนไปตามขอตกลง
ระหวางประเทศ และกฎเกณฑที่กําหนดภายในประเทศทําให มาตรฐานในเรืองตาง ๆ เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ซึ่งนักบัญชีจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการบัญชีอัน
เปนพื้นฐานเดิมเพื่อเปนรากฐานที่จะศึกษาแนวทางดานบัญชีสมัยใหมตอไป นอกจากน้ีผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีควรที่จะศึกษาความรูดานอื่น ๆ ที่มีผลตอวิชาชีพบัญชี เชน เศรษฐศาสตรธุรกิจ และ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เปนตน ทั้งน้ีโดยหลักการแลวควรจะมีการกําหนดเปน
มาตรฐานในการวางโครงสรางการศึกษาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนของสถาบันการศึกษาที่ตองสรางบุคคลากรทางการบัญชี ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.2.1.2  การปรับปรุงความรู ในการปรับปรุงความรูดานการศึกษาของผูประกอบ 
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วิชาชีพบัญชี ประกอบดวยความรู 4 ประเภท ดังน้ี 

           1) การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาข้ันอุดมศึกษาทั้งที่อยูในระบบและ
ออกนอกระบบงบประมาณ ควรตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสรางความมันใจใหกับผูเรียน
วา สถาบันที่ตนศึกษาอยูน้ัน อยูในระบบการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการเขาสูวิชาชีพบัญชีได 

                2) มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหมีหลักสูตรสามารถใช
ตอเน่ืองกับ การเขาสูวิชาชีพไดแลวน้ันควรจะตองสรางมาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะเปนของรัฐหรือ
เอกชน ไมวาจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิง สถาบันที่มีหลายวิทยาเขต ควรสามารถ
แสดงใหเห็นไดวามี มาตรฐานเดียวกันในนามของสถาบัน มิใชแตกตางกันไปตามสภาพของแตละ
วิทยาเขต ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารของแตละสถาบันน้ัน ๆ  ที่จะตองแกไขปรับปรุงสถาบันของตนเอง
และการกํากับดูแลในสวนของมาตรฐานการศึกษาน้ี ตองเปนไปอยางตอเน่ือง และจริงจังทั้งกอนและ
หลังการปรับปรุง และตองดําเนินงานตอเน่ืองเพื่อเปนพื้นฐานที่มั่น คงของวิชาชีพ 

               3) การเขาสูระบบการเปนนักบัญชีวิชาชีพ แตเดิมกําหนดใหจบสาขาวิชาบัญชีโดยตรง ซึ่ง
มีวิชาที่บังคับ ทําใหไมมีการยืดหยุน ซึ่งในปจจุบันนักเรียนตองเลือกแผนการศึกษาต้ังแตในช้ัน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งไมมีประสบการณเพียงพอที่จะตัดสินใจไดวาตนเหมาะกับอาชีพหรือวิชาชีพ
ใด ผลที่ปรากฏเมื่อเรียนในช้ันอุดมศึกษาจนเปนบัณฑิตก็คือ มีความรูและมุมมองที่ไมกวางพอ มอง
ภาพรวมของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการตางประเทศไมครบถวน หรือไม
สนใจ ทําใหมีการพัฒนาตัวเองไดไมทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากเหตุผลน้ีจึงควร
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑใหสามารถรับบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นมาสูกระบวนการเตรียมตัวเปน
นักบัญชีวิชาชีพได 

               4) การเปนผูใหการฝกหัดงาน ในระหวางการฝกหัดงานของผูที่ทําการศึกษาเพื่อเขาสู
วิชาชีพบัญชี ควรจะไดรับการฝกหัดงานจากผูที่มีความเชียวชาญในเฉพาะดานอยางผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฝกงานมากย่ิงข้ึน 

 

2.2.2. จรรยาบรรณของนักบัญช ี

        จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดกําหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชีหมวดที่ 7 
มาตราที่ 46-48 ประกอบดวยขอกําหนดดังตอไปน้ี 

       2.2.2.1  ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซือ่สัตยสุจริต 

                  2.2.2.2  ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

                 2.2.2.3  ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ 

       2.2.2.4   ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบ
วิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให 
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2.2.3.  ทักษะความเปนมืออาชีพ 

           จากแนวทางการศึกษา (วิชาชีพบัญชี) ระหวางประเทศ (International 
EducationStandards= IES) ไดกําหนดทักษะความเปนมืออาชีพไว 5 ดาน ดังน้ี 

                  2.2.3.1 ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual skills) ประกอบดวย 

                     1) ความสามารถทีจ่ะระบุไดมาจัดระบบ และเขาใจสารสนเทศจากผูคน 

สิ่งพิมพ และแหลงขอมูลอิเล็คทรอนิคส 

                        2) ความสามารถในการซักถาม การทําวิจัย การคิดอยางมีเหตุผลและ 

เชิงวิเคราะห การใหเหตุผลและการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ 

                        3) ความสามารถทีจ่ะระบุและแกไขปญหาที่ไมเปนระบบในสถานการณ 

ที่ไมคุนเคย 

               2.2.3.2 ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (Technical and Functional Skills) 

ประกอบดวย ทักษะทั่ว ไปและทักษะเฉพาะสําหรับศาสตรการบัญชี ทักษะเหลาน้ีรวมถึง 

                        1)  ศาสตรการคํานวณ (การประยุกตเชิงคณิตศาสตร และเชิงสถิติ) และ 

ความสามารถระดับสูงในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                        2)  การจําลองการตัดสินใจ และการวิเคราะหความเสียง 

                        3)  การวัดมูลคาและการรายงาน 

                        4)  การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอืน่ ๆ ที่ระบุไว 

               2.2.3.3 ดานบุคคล (Personal Skills) เกี่ยวของกับทัศนคติ และพฤติกรรมของนัก
บัญชีมืออาชีพ การพัฒนาทักษะเหลาน้ีทําใหเกิดการเรียนรูเฉพาะตัวและการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน 
ทักษะเหลาน้ีประกอบดวย 

                        1) การบริหารจัดการตนเอง 

                        2) การคิดริเริ่ม การมีอิทธิพล และการเรียนรูดวยตนเอง 

                        3) ความสามารถที่จะเลือกและจัดลําดับทรัพยากรที่มีอยูจํากัด และ
สามารถจะจัดระบบการทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา 

                        4) ความสามารถทีค่าดคะเนและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

                        5) การพิจารณานําคุณคาแหงวิชาชีพ จริยธรรม และทัศนคติในการ
ตัดสินใจ 

                        6) การสงสัยเย่ียงมืออาชีพ 
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               2.2.3.4 ด านทั กษะสั มพันธ และการสื่ อส าร (Interpersonal and 
Communication Kills) นักบัญชีมืออาชีพสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรได รับและ
ถายทอดสารสนเทศสรางดุลยพินิจที่มีเหตุผล และการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล องคประกอบ
ของทักษะดานทักษะสัมพันธและทักษะดานการสื่อสาร ความสามารถเหลาน้ีประกอบดวย 

               1) ทํางานรวมกับผูอื่นในขบวนการรับและใหคําปรึกษา ทนและแกไข
ความขัดแยง 

               2)  ทํางานเปนหมูคณะ 

                3)  มีปฏิสัมพันธกับกลุมคนที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรมและ
ความสามารถทีจ่ะเรียนรูอยางชาญฉลาด 

                        4)  ทํางานไดอยางมีประสิทธิผลในสถานการณที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

                             5)  นําเสนอ อภิปราย รายงาน และปองกันความคิดอยางมีประสิทธิผลใน
รูปแบบของการสื่อสารทางวาจาหรือลายลักษณอักษร ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 

                             6)  รับฟงและเขาใจอยางมีประสิทธิผล รวมถึงความออนไหวตอความ
แตกตางดานภาษาและ วัฒนธรรม 

      2.2.3.5 ทักษะดานองคการ และทักษะผูบริหารจัดการธุรกิจ (Organizational 
and Business Management Skills) เปนสิ่งสําคัญที่นักบัญชีตองเขาใจแงมุมตางๆ ในการทําให
องคการสามารถดําเนินไปได นักบัญชีมืออาชีพตองพัฒนาวิสัยทัศนทางธุรกิจตลอดจนการรับรูเขาใจ
ทางการเมือง และการมีวิสัยทัศนทีก่วางไกล ประกอบดวย 

                          1)  การวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย และแหลงทรัพยากรและการตัดสินใจ 

                           2)  ความสามารถที่จะจัดระบบ และมอบหมายงาน จูงใจและพัฒนา
บุคลากร 

                         3)  ความเปนผูนํา 

 

2.2.4.  ประสบการณในการทํางาน 

                 ประสบการณในการทํางานที่ไดกลาวไวในแนวทางการศึกษา (วิชาชีพบัญชี) ระหวาง
ประเทศ ประสบการณในการทํางานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีน้ันจะนับรวมต้ังแตการปฏิบัติงานเปน
ผูฝกหัดงานตามหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งการปฏิบัติงานดังกลาวอาจจะทําไปพรอมกับการเรียน
ไดดังน้ี 

            2.2.4.1 การฝกปฏิบัติงานน้ีจะมุงเนนประสบการณดานวิชาชีพ และสภาพแวดลอม 
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ของวิชาชีพ 

                   2.2.4.2  การควบคุมดูแลประกอบดวย 

                             1)  ที่ปรึกษาที่มีประสบการณทางดานวิชาชีพ (Mentor) จากองคกรหรือ 

หนวยงานที่เปนสมาชิก IFAC 

                             2)  ผูจางงาน 

                             3)  ผูฝกงาน 

                                  - ในระหวางการฝกงานตองมีการจัดทํารายงานเพื่อใหที่ปรึกษาดาน
วิชาชีพตรวจสอบเปนระยะ 

                                  -  เมื่อครบตามกําหนดเวลาแลว ผูฝกงานจะตองจัดทํารายงานเพื่อใหที่
ปรึกษาดานวิชาชีพตรวจสอบหรือบางครั้งอาจมีการสอบสัมภาษณเพิ่มเติม 

            2.2.4.3  จัดทําระบบที่มีการจัดทํารายงานเปนระยะ ในกรณีที่ไมสามารถไป ตรวจ
เย่ียมสถานทีท่ําการของผูจางงานที่ผานการพิจารณาแลว วามีการเปลี่ยนแปลงอะไร 

            2.2.4.4  มีการศึกษาถึงความเหมาะสมของการฝกปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของวิชาชีพบัญชีเปนระยะ 

 

2.3  แนวคิดทางดานการคา 

สหภาพยุโรปหรือสมาคมยุโรป Europe Union หรือ EU (อียู)เปนการรวมตัวของกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือเรียกวา สหภาพยุโรป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยายสินคาของ
ประเทศสมาชิกไดโดยเสรี และเพื่อใหประชากรของประเทศสมาชิกสามารถประกอบอาชีพขามชาติได 
เดินทางและต้ังถ่ินฐานตางชาติไดโดยใหมีการลงทุนในประเทศสมาชิกไดโดยเสรีและใชระบบเงินสกุล
เดียวกันคือเอกู ประเทศสมาชิกประกอบดวย ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน เบลเย่ียม เนเธอรแลนด 
อังกฤษ ลักเซมเบิรก เดนมารก ไอรแลนด สเปน กรีซ โปรตุเกส สวีเดน ฟนแลนด ออสเตรเลีย เปน
ตน และนอกจากน้ันประชาคมยุโรปยังมีบทบาทในการปรับการบัญชีใหสอดคลองกันในกลุมสมาชิก 
โดยมีกลไกลทางกฎหมาย ซึ่งเรียกวา Directive ในการบังคับใช การรวมตัวกันของกลุมประชาคมชาว
ยุโรปชวยสนับสนุนใหมีการปรับการบัญชีในยุโรปใหสอดคลองกัน เชน ในป ค.ศ. 2005 ประชาคม
ยุโรปไดยอมรับและนํามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS และ IAS มาใชในกลุมสมาชิก 

การประกาศแถลงการณ ที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2539  ใหมี
การจัดต้ังประชาคมอาเซียน ใหสําเร็จในป พ.ศ. 2558 ประกอบดวยกฎบัตรอาเซียน คือ ประชาคม
ความมั่นคงอาเซียน (ASC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) เกิดข้ึนมา
จากการที่ประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนิเซีย มาเลยเซีย ฟลิปปนส บรูไน 
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เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา(สมาคมการบัญชีไทย,2554)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
เปาหมายที่ประเทศสมาชิกต้ังใจไวดังน้ี 

1)  เปนตลาดและฐานการผลิตรวม ในดานการเคลื่อนยายสินคาเสรีและการบริการ 

เสรี  การเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี การเคลื่อนยายการลงทุนเสรีและการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี
มากข้ึน 

2)  สรางเสริมความสามารถในการแขงขันตลอดจนความรวมมือในดาน E-ASEAN  

ดานนโยบายภาษี นโยบายการแขงขัน สิทธิทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
คุมครองผูบริโภค 

3)  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคดวยการลดชองวางการพัฒนาระหวางสมาชิกเกากับ
สมาชิกใหมและสนับสนุนการพัฒนา SME 

          4)  การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก มุงเนนการประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน 

กับประเทศนอกภูมิภาค 

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกอใหเกิดผลผูกพันตอสมาชิก  ดังน้ี 

1)  การเปดเสรีการคาสินคา   เชน  การยกเลิกภาษี การจัดมาตรการที่ไมใชภาษี การเปดเสรี
การคาบริการ 

 2)  การเปดเสรีการคาบริการ  ในสาขาบริการสําคัญ ไดแก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
สุขภาพ สาขาการทองเที่ยว สาขาโลจิสติกส สาขาบริการดานการเงินและสาขาบริการอื่น ๆ 

 3)  การเปดเสรีการลงทุน 

 4)  การเปดเสรีดานเงินทุนเคลื่อนยายในดานตลาดลงทุนและดานเงินทุน 

 5)  การเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรี 

 6)  การดําเนินงานตามความรวมมือรายสาขาอื่น 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงใน
หลายสาขาทั้งโดยตรงและโดยออม ดังจะเห็นไดจากเรื่องการเปดเสรีการคาบริการมีสาขาที่ถูกระบุ
อยางชัดเจน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการทองเที่ยว สาขาโลจิสติกส  และยังมี
ผลโดยออมในสาขาอื่น ๆ อีกดวย  สําหรับสาขาวิชาบัญชีคงมีผลกระทบโดยตรงเพราะมีความ
เกี่ยวพันกับสาขาบริการดานการเงินที่ถูกระบุไวชัดเจน 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สําคัญไดแก การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหมของโลก
สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ  ซึ่งครอบคลุมถึงกฎระเบียบ 
ดานการคา การลงทุน การเงิน สิ่งแวดลอมและดานสังคม ในอดีตการเจรจาเกี่ยวกับจัดทํากฎระเบียบ
และขอตกลงของโลก  ประเทศกําลังพัฒนามักจะเสียเปรียบในการตอรองเน่ืองจากขาดความรู 
ประสบการณและศักยภาพในการเจรจาตอรอง รวมทั้งมีปญหาการรวมกลุมกันในการเจรจาเพราะถูก
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ประเทศพัฒนาแลวกดดันเปนรายประเทศไมใหสามารถรวมตัวกันไดอยางเหนียวแนน  ดังน้ันแมวา
กฎระเบียบใหมจะเปนโอกาสในการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาแตหากไมเตรียมพรอมหรือรวมใน
การเจรจาใหเกิดความเปนธรรม การปรับกฎระเบียบใหมก็จะสงผลลบใน ดานการเปนอุปสรรคตอ
การสงสินคาจากประเทศกําลังพัฒนาเขาไปจําหนายในตลาดประเทศพัฒนาแลว โดยใชมาตรการกีด
กันทางการคาที่ไมใชภาษี เชน มาตรการแรงงาน สิ่งแวดลอม สุขอนามัย และมาตรการตอบโตการทุม
ตลาดและการอุดหนุน  การขยายบทบาทของประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศกําลังพัฒนาโดยเปด
โอกาสใหนักลงทุนตอชาติเขาไปลงทุนในสาขาตาง ๆ มากข้ึนและการสงผลตอนโยบายของรัฐ ภาค
ธุรกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนที่ตองปรับตัวใหสอดคลองกับพันธกรณีหรือกระแสคานิยมใหม ๆ 
ของโลก 

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวาการคาหมายถึงการตกลงแลกเปลี่ยนสินคา บริการหรือ
การคาขายเชิงพาณิชยหรือกลไกที่สามารถมีการคาขายเรียกวาตลาดซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินคา
หรือบริการโดยตรงระหวางผูคาซึ่งในปจจุบันอาจใชการเจรจาตอรองดวยสิ่งแลกเปลี่ยนในรูปของ
สินคาหรือเงินตรา 

 

2.4  มาตรฐานการบัญชี 

 

       2.4.1  แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการบัญช ี

             การบัญชีมีพัฒนาการมาจากการเปลี่ยนแปลงความตองการทางสังคม ซึ่งรายการบัญชี
พัฒนามาจากการคาและพาณิชย นักบัญชีพัฒนากฎและวิธีปฏิบัติสําหรับบันทึกรายการบัญชีซึ่ง กฎ 
และวิธีปฏิบัติ จึงเปนแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและเปนที่มาของหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป 
(Generally Accepted Accounting Principle: GAAP) 

                GAAP ประกอบดวย ธรรมเนียมประเพณีนิยม (Conventions) กฎ ขอบังคับ (rule)  

และวิธีปฏิบัติ (Procedure) ที่จําเปนเพื่อกําหนดวาสิ่งใดเปนแนวทางปฏิบัติ (Practice) ทางการบัญชี
ที่รับรอง 

       สภาวิชาชีพบัญชีไดใหความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของ   ดังน้ี 

                 1) หลักการบัญชี หรือ มาตรฐานการบัญชี หมายถึง แนวทางที่แนะนําใหนักบัญชีใช 

ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณเกี่ยวกับ
การเงิน 

                 2) หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึง แนวทางที่ไดรับการรับรอง และยอมรับเปน 

สวนใหญจากผูมีอํานาจหนาที่ในวิชาชีพการบัญชี เพื่อใหนักบัญชียึดถือเปนหลักปฏิบัติในการรวบรวม 
จดบันทึก จําแนก สรุปผล และจัดทํางบการเงิน อยางมีหลักมีเกณฑมีมาตรฐาน โดยกระทําข้ึนอยาง
สม่ําเสมอและสามารถเขาใจไดงาย 
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                 3)  มาตรฐานการบัญชี (Accounting Standard) หมายถึง หลักการบัญชีและวิธี 

ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการน้ัน” 

               4)  ความหมายของมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการบัญชี เปนกฎเกณฑในการจัดทํา
งบการเงิน ซึ่งระบุถึงขอมูลแสดงไวในงบการเงินและวิธีการในการจัดทําและนําเสนองบการเงินใน
มาตรฐานการบัญชีจะกําหนดเรื่องการรับรู การวัดมูลคาและการเปดเผยขอมูลของรายการและ
เหตุการณทางการบัญชี 

              5)  ความสําคัญของมาตรฐานการบัญชี 

             -  เพื่อใหการจัดทํางบการเงินเปนมาตรฐานการบัญชีเดียวกัน 

             -  ผูสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นตอ
งบการเงินไดวางบการเงินน้ันแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตองใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

             -  เพื่อจัดสรรทรัพยากรอันจํากัดในระบบเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

             -  เพื่อการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศและระหวางประเทศให
เปนไปอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

                 6)  สวนประกอบของมาตรฐานการบัญชี 

             -   คํานิยาม (Definition) คือ คําจํากัดความของศัพทเพื่อใหผูอานไดเขาใจตรงกัน  

                      -   การรับรูรายการ (Recognition) คือ การพิจารณาวารายการที่กําลังพิจารณา
เปนไปตามนิยามขององคประกอบของงบการเงินซึ่งประกอบดวยสินทรัพย หน้ีสิน สวนของเจาของ 
รายได และคาใชจาย   

                      -   การเลิกรับรูรายการ (Derecognition) คือ การพิจารณาวารายการที่รับรูไปแลว
ตอมาจะนําออกจากงบการเงินเมื่อใด 

              -   การวัดมูลคารายการ (Measurement) คือ การพิจารณาวาจะวัดมูลคา
องคประกอบของงบการเงินดวยมูลคาเทาใด เชน ราคาทุนเดิม มูลคายุติธรรม เปนตน ณ วันที่เกิด
รายการ และ ณ วันที่ในงบดุล 

              - การนําเสนอรายการและการเปดเผยขอมูล (Presentation and Disclosure) 
คือ การพิจารณาถึงวิธีการแสดงรายการในการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบการเงินดวย 
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2.4.2  แบบจําลองทางการบัญชี  

                  ประเทศตางๆมีมาตรฐานการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่แตกตางกัน จึงอาจ
แบงประเทศตางๆ ออกเปนกลุมตามลักษณะความคลายคลึงกันทางดานการบัญชีที่ เรียกวา 
แบบจําลองทางการบัญชี ไดเปน 5 ลักษณะ ดังน้ี 

                    1)  แบบจําลองอังกฤษ -อเมริกัน (British-American Model) 

                         การบัญชีระหวางประเทศ คําวาอังกฤษ-อเมริกันหรือบางครั้งเรียกวา แอลโก
ลแซกซอน (Anglo-Saxon) ซึ่งเปนคําที่ใชบอยในการอธิบายแนวคิดทางการบัญชีที่พบในอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา แบบจําลองน้ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา อังกฤษ-อเมริกาเหนือ-ดัช ตัวอยางของประเทศทีจ่ัดอยู
ในกลุมน้ีไดแก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เม็กซิโก 
โคลัมเบีย อินเดีย ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย การบัญชีในประเทศเหลาน้ีจะ
เนนความตองการของผูลงทุนและเจาหน้ีในการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก  เชน 
บริษัท ยูนิลีเวอร ซึ่งเปนบริษัทลูกผสมระหวางอังกฤษกับดัช เปนตน 

               2)  แบบจําลองภาคพื้นทวีป (Continental Model) 

                จัดอยูในประเทศในทวีปยุโรป เชน ออสเตรีย นอรเวย  สวีเดน ฟนแลนด 
เยอรมัน และสเปน ญี่ปุนและกลุมประเทศแถบอัฟริกา การบัญชีจะไมเนนวัตถุประสงคดานการ
ตัดสินใจของผูเปนเจาของหรือผูลงทุน แตออกแบบเพื่อสนองความตองการตามขอกําหนดของรัฐ เชน 
เพื่อการคํานวณภาษีเงินได 

               3)  แบบจําลองอเมริกาใต (South America Model) 

          ประกอบดวยประเทศในแถบอเมริกาใตเปนสวนใหญ เชน อารเจนตินา บราซิล เปรู 
โบลิเวีย การใชวิธีการบัญชีเพื่อปรับปรุงผลจากภาวะเงินเฟอ และมุงเสนอความตองการของผูวางแผน
ของรัฐบาล และการจัดเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาล 

                  4)  แบบจําลองเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy Model) 

              การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงป ค.ศ. 1989 – 1990 สงผลใหยุโรป
ตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียตมีความตองการแบบจําลองทางการบัญชีที่มีลักษณะเจาะจงเพื่อให
สอดคลองกับการวางแผนทางเศรษฐกิจที่เขมงวดซึ่งจะมีระบบบัญชีสองแบบควบคูกันไปโดยแบบแรก
จะใหสารสนเทศตามเศรษฐกิจแบบบังคับที่เนนงบประมาณและการมีรูปแบบบัญชีที่เปนแบบเดียวกัน 
(Uniform Accounting) สวนแบบที่สองจะเนนระบบตลาดแบบทุนนิยมโดยนําแบบจําลองทางการ
บัญชีอังกฤษ-อเมริกา มาใช  เชน อัลบาเนีย   ฮังการี   โปแลนด   เซอรเบีย   รัสเซีย  เปนตน 

          5)  แบบจําลองที่เกิดใหม (Emerging Model) 

              -  แบบจําลองอิสลาม (Islamic Model) ซึ่งมีรากฐานมาจากความเช่ือและขอหาม
ทางศาสนา เชน การคิดดอกเบี้ยเงินกู  
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                    -  แบบจําลองมาตรฐานระหวางประเทศ ที่มาจากการปรับการบัญชีระหวาง
ประเทศใหสอดคลองกันซึ่งจะมีบทบาทอยางมากกับบริษัทขามชาติและมีสวนรวมในการตลาด
การเงินระหวางประเทศ 

 

2.4.3  มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

                           ปจจัยสภาพแวดลอมและแบบจําลองทางการบัญชีทําใหมาตรฐานการบัญชีใน
แตละกลุมประเทศแตกตางกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีเปนผลมาจากมาตรฐานการบัญชี หากมาตรฐาน
การบัญชีแตกตางกันวิธีปฏิบัติทางการบัญชีก็จะแตกตางกันดวย เชน มาตรฐานการบัญชีของประเทศ
หน่ึงอาจยอมใหแสดงมูลคาที่ดินดวยราคาที่ตีใหม ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีของอีกประเทศหน่ึงไม
อนุญาตใหตีราคาใหมแตใหแสดงดวยราคาทุนเดิม 

      1) มาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตในสหราช
อาณาจักร เรียกวา Statement of Standards and Practices (SSAP) คณะกรรมการที่มีหนาที่
ออก SAAP เรียกวาคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (Accounting Standards Board หรือ ASB) 
ต้ังแตป ค.ศ. 2005 สหราชอาณาจักรตกลงรับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IFRS) มาเปน
มาตรฐานการบัญชีของตน 

       2) มาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตใน
สหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public Accountants: AICPA) เรียกวา 
Statement of Financial Accounting Standards หรือ SFAS) คณะกรรมการที่มีหนาที่ออก 
SFAS เรียกวาคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (Financial Accounting Standards Board: 
FASB) กอนที่จะมาเปน FASB ไดน้ัน FASB มีประวัติศาสตรยอนหลังที่นาสนใจ ดังน้ี 

  ในป ค.ศ. 1930 AICPA ไดจัดต้ังคณะกรรมการช่ือวา The Committee on 
Accounting Procedure เพื่อใหความรวมมือกับ New York Stock Exchange ในการระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาทางการบัญชีโดยผานสื่อสิ่งพิมพที่เรียกวา Accounting Research Bulletins 
(ARB) งานวิจัยของคณะกรรมการชุดน้ันแสดงใหเห็นถึงปญหาทางการบัญชีที่สําคัญในขณะน้ัน พรอม
ทั้งขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา คณะกรรมการชุดน้ีไดยกเลิกไปในป ค.ศ. 1959 เน่ืองจากไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได  

 ในป ค.ศ. 1959 AICPA ไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดใหม เรียกวา The Accounting 
Principles Board (APB) และ The Accounting Research Division เพื่อทําหนาที่คนควาวิจัย
เกี่ยวกับหลักการบัญชีคณะกรรมการชุดน้ีมีบทบาทในการกําหนดขอสมมติฐานทางการบัญชี และ
แนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเหตุการณเฉพาะอยางรวมทั้งจัดใหมีการวางแผนสําหรับการ
คนควาวิจัย 

         ในป ค.ศ. 1961 AICPA คณะกรรมการไดจัดทํา Accounting Research Studies 
(ARS) และไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึง เพื่อทําหนาที่ศึกษาวิจัยและหาเหตุผลประกอบการ
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พิจารณาปญหาและการแสดงความคิดเห็น ซึ่งตองไดรับการลงมติเห็นชอบจึงจะจัดพิมพเปนความเห็น
ของ APB ได (APB Opinion) 

     ในป ค.ศ. 1973 AICPA ต้ังคณะกรรมการเพื่อการศึกษาและจัดทํามาตรฐานการบัญชี
เรียกวา Financial Accounting Standard Board (FASB) เพื่อทํางานแทน APB เน่ืองจาก APB ถูก
มองวาไมมีผลงานและไมสามารถแกไขปญหาทางการบัญชีใหทันตอเวลาได กอนที่จะเปน FASB น้ันมี
คณะทํางานข้ึนมาชุดหน่ึงกอนเรียกวา Wheat Committee คณะทํางานชุดน้ีทําหนาที่ศึกษาการ
ดําเนินงานของ APB เพื่อหาหนทางแกไขอยางรวดเร็วในที่สุด Wheat Committee เสนอใหยกเลิก 
APB และจัดต้ัง FASB ข้ึนมาแทนขอเสนอแนะและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเน่ืองจากสมาชิก
ของ FASB ประกอบดวยตัวแทนที่กวางขวางมีความเปนอิสระและมีจํานวนสมาชิกนอยกวา APB ทั้งน้ี
เพื่อความคลองตัวในการทํางาน สมาชิกตองทํางานประจําเต็มเวลา ซึ่งแตกตางจากสมาชิกของ APB 
ที่ทํางานไมเต็มเวลาและไมไดรับคาตอบแทน 

 3) มาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
(International Accounting Standards Board: IASB) เรียกวา International Financial 
Reporting Standards (หรือ IFRS หรือ IAS เดิม)  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศเปนไปโดยสมัครใจเน่ืองจาก IASB ไมมีอํานาจในการบังคับใช อยางไรก็ตามการยอมรับและ
การสนันสนุนตอ IASB จึงไดรับการยอมรับในฐานะผูกําหนดหลักการบัญชีที่ยอมรับกันในระดับโลก 
(World Class) โดยการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศอยางตอเน่ืองจนถึง
ปจจุบัน 

 

2.4.4  มาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย 

                  มาตรฐานการบัญชีฉบับแรกของประเทศไทยเกิดข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2522 ในชวงเวลากอน
หนาน้ันเมื่อยังไมมีมาตรฐานการบัญชีของไทยออกมาบังคับใชเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตางใชแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของตางประเทศ เชน มาตรฐานการบัญชี
ของประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา มาตรฐานการบัญชีของไทยมีการปรับปรุงครั้งใหญหลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 

          การพัฒนามาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยที่ผานมาใชการอางอิงจากมาตรฐานการบัญชี
ของสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งตอมาไดมีการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IAS) จึงไดใช
มาตรฐานการบัญชีจากทั้งสองแหลงเปนเกณฑ ในการยกรางมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย 

          การกําหนดมาตรฐานการบัญชีของนานาประเทศ ดังน้ี 

 กลุมที่ 1  ถือเอามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศเปนมาตรฐานการบัญชีของประเทศตน 
เชน คูเวต  ไซบีเรีย  โอมาน  ปากีสถาน  ปาปวนิวกินี และสหภาพยุโรป 

 กลุมที่ 2   ถือเอามาตรฐานการบัญชีของประเทศตนเองข้ึนใช 
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 กลุมที่ 3 ถือเอามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศเปนเกณฑในการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีของประเทศตนโดยมาตรฐานที่กําหนดข้ึนจะมีความสอดคลองกับ มาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ 

         สําหรับประเทศไทยเลือกใชวิธีการของประเทศในกลุมที่ 3 ซึ่งในกลุมน้ีมีประเทศช้ันนํา
ทางดานเศรษฐกิจหลายประเทศใชอยู เชน สิงคโปร ฮองกง เนเธอรแลนด ญี่ปุน เปนตน โดยถือเปน
นโยบายในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของไทยโดยอางอิงจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

         พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดทําบัญชีตามความ
เปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชีและในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ดังน้ี  

         1)  มาตรา  33  ใหมีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี (กมบ.) 

2)  มาตรา  34  ให กมบ. มีอํานาจหนาที่กําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  

เพื่อใชเปนมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชีและกฎหมายอื่น 

3)  มาตรฐานการบัญชีตองจัดทําข้ึนเปนภาษาไทย 

4)  มาตรฐานการบัญชีที่ กมบ. กําหนดและปรับปรุง เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ให
ใชบังคับได 

5)  เมื่อไดรับแจงจากผูใดวามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ 

กําหนดไวอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือทําใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปน
อุปสรรคตอการประกอบกิจการ กมบ. ตองดําเนินการตรวจสอบและรับฟงความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของ และกําหนด ปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐานการบัญชีโดยพลัน 

               คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี มีภาระหนาที่ในการจัดทํามาตรฐานการบัญชี 
เพื่อเปนแนวทางใหบุคคลฝายตาง ๆ ใชเปนแนวทาง โดยสวนใหญ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีจะพัฒนามาตรฐานการบัญชีของไทยโดยพิจารณาจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
เปนเกณฑ และสรุปสาระสําคัญในสวนที่มาตรฐานการบัญชีของไทยแตกตางจากมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศโดยระบุในคําแถลงการณ ซึ่งแสดงไวเปนสวนแรกของมาตรฐานการบัญชีแตละฉบับ 

               ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะพิจารณา
ถึงความจําเปนในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่ใชอยูในปจจุบัน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดําเนินธุรกิจและในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนขอเรียกรอง
ของฝายตาง ๆ เพื่อใหนักลงทุนเกิดความเช่ือมั่นในขอมูลทางการบัญชี 

               คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะพิจารณาถึงแนวทางวิธีปฏิบัติทางบัญชี 
ตลอดจนยกรางมาตรฐานการบัญชีที่สอดคลองกับแมบทการบัญชี เมื่อคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีใหความเห็นชอบตอรางมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
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บัญชีจะนําเสนอรางมาตรฐานการบัญชี เพื่อทําประชาพิจารณ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูเช่ียวชาญใน
วิชาชีพ ผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ มาใหขอคิดเห็น และจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
สาธารณชน และนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ 
หลังจากน้ันจึงสงไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใช 

               สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ไดออกประกาศ ฉบับที่ 21/2550 เรื่อง “การยกเวนการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี” 8 ฉบับ เรื่องตอไปน้ี 

-  ฉบับที่  24  เรื่อง  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

-  ฉบับที่  25  เรื่อง  งบกระแสเงินสด 

-  ฉบับที่  36  เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 

-  ฉบับที่  44  เรื่อง  งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 

-  ฉบับที่  45  เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม 

-  ฉบับที่  46  เรื่อง  สวนไดเสียในการรวมคา 

-  ฉบับที่  47  เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

- ฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง                                                   
การเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ออกประกาศฉบับน้ี ดวยเหตุผลที่วามาตรฐานการบัญชีของไทยบางฉบับ
ที่มีความยุงยากและซับซอน จึงไมเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และเปนการ
ผอนปรนช่ัวคราวในชวงระยะเวลาหน่ึงจนกวาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง หรือจนกวาจะมี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ และในป  พ.ศ. 2549 สภา
วิชาชีพบัญชีไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ซึ่งธุรกิจ SMEs จะมีมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชในการบันทึกบัญชีเปนการเฉพาะ 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 8/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
และงบการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดทําบัญชีและงบการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีมติวา ใหผูมี
หนาที่จัดทําบัญชีและประกอบวิชาชีพบัญชีจัดทําบัญชีและงบการเงิน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังน้ี  

1)  การจัดทําบัญชีและงบการเงินตามกฎหมายวาดวยการบัญชีและกฎหมายอื่น หรือใน 

กรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดไวหรือกําหนดไวไมชัดเจน ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
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2)ในกรณีที่การจัดทําบัญชีและงบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัดในเรื่องใดที่ไมมีมาตรฐาน 

การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีครอบคลุมถึง ก็อาจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและ
แนวทางปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ หรือมาตรฐานการ
บัญชีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของประเทศสหรัฐอเมริกา 

3)  ในกรณีที่การจัดทําบัญชีและงบการเงินในเรื่องใดไมสามารถระบุมาตรฐานการบัญชีที่ใช 

ปฏิบัติตามขอ 1) ขอ 2) ขางตน แลวแตกรณีได ใหใชหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือประเพณีนิยม
เปนหลักปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีไทยในปจจุบันเปนลูกผสม (Hybrid) ที่เกิดจากมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยเอง แต
แนวโนมในอนาคตมาตรฐานการบัญชีไทยจะพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศมาตรฐานการบัญชีไทยที่พัฒนามาจากมาตรฐานระหวางประเทศ เชน TAS 24, 25, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57และมาตรฐานการบัญชีไทยที่พัฒนามาจากมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา 
เชน TAS 26, 34, 42 มาตรฐานการบัญชีไทยที่พัฒนาข้ึนมาเอง เชน TAS 7, 11 

ปจจุบัน (พ.ศ. 2550 และ 2551) สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีระหวางการปรับปรุงแกไขมาตรฐานการบัญชีใหตรงตาม IFRS และ IAS แกไขใหม (Revise) เพื่อ
วัตถุประสงค  3  ประการคือ 

1)  ยกเลิกทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีใหเหลือนอยที่สุด เพื่อใหงบการเงินของตาง
กิจการสามารถเปรียบเทียบกันได 

 2)  ลดความซ้ําซอน และขอขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในมาตรฐานการบัญชีแตละฉบับ 

 3)  ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหสอดคลองกัน 

 

2.4.5  ความหลากหลายของมาตรฐานการบัญชีในแตละประเทศ 

                  ความแตกตางทางการบัญชีและการรายงานทางการเงินเกิดข้ึน เน่ืองจากสาเหตุ  ดังน้ี 

   -  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ  เชน เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและสังคม)ซึ่ง
สงผลกระทบตอการพัฒนาทางการบัญชี  

                   -  การยึดแบบจําลองทางการบัญชีที่แตกตางกัน 

   -  แนวทางและกระบวนการในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของแตละประเทศ 

      1)  สาเหตุของความแตกตางในวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 

 ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าระหวางป ค.ศ. 1929 – 1930 กิจการในสหรัฐอเมริกา
สามารถเลือกใชวิธีการบัญชีวิธีใดที่เห็นวาเหมาะสม โดยที่แตละรัฐไมไดออกขอกําหนดทางดานการ
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บัญชีมากนักซึ่งสงผลใหงบการเงินของกิจการแสดงขอมูลไมครบถวนและไมสามารถเปรียบเทียบกันได 
ผูบริหารบางกิจการเลือกวิธีการบัญชีหรือรายงานเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานให
ดูดีกวาความเปนจริงหรือที่เรียกวา การตกแตงงบการเงิน (Window Dressing) 

 หลังจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า คณะกรรมการของหนวยงานทางวิชาชีพบัญชีไดจํากัด
มาตรฐานการบัญชีเพื่อกําหนดหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปใชในประเทศ เชน ในสหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มีบทบาทสําคัญในการบังคับใชมาตรฐาน
ทางการบัญชี สวนใน สหราชอาณาจักรการบังคับใชมาตรฐานการบัญชีเปนไปโดยออมผาน
กระบวนการยุติธรรม 

            -  คาความนิยม (Goodwill) เปนสินทรัพยในงบดุลหรือไม หรือกิจการควรตัดจายคา
ความนิยมออกจากบัญชีหรือไม และควรตัดจายอยางไรตัวอยางเชน คาความนิยมที่ตัดจําหนายไมถือ
เปนคาใชจายทางภาษีอากรในสหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด แตจะถือเปนคาใชทางภาษีอาการ
ในแคนาดาและญี่ปุน เปนตน 

 -  เงินบํานาญ นายจางตองจายตองวดและเงินสะสมที่ลูกจางจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ
เชน ในสหรัฐอเมริกากําหนดใหมีการวัดมูลคาภาระหน้ีสินภายใตโครงการเงินบํานาญทุกป ดังน้ัน เมื่อ
พิจารณาเฉพาะเงินบํานาญแลว หน้ีสินตามโครงการเงินบํานาญคางจายโดยเปรียบเทียบจะสูงกวา
ประเทศอื่น กําไรสุทธิของกิจการในสหรัฐอเมริกาจึงตํ่ากวาประเทศอื่น เปนตน 

  -  การเปลี่ยนแปลงในระดับราคาการบัญชีที่ ยึดหลักราคาทุนจึงไมไดคํานึงถึง
ผลกระทบจากสภาวะเงินเฟอหรือจากระดับราคาที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามหากกิจการประสบ
ภาวะเงินเฟอ งบการเงินตามหลักราคาทุนจะใหประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจลดนอยลง 

 2)  ผลของภาวะเงินเฟอที่มีตอการบัญชีในประเทศตาง ๆ 

      -  อเมริกาใตประเทศแถบอเมริกาไดยึดแนวทางการบัญชีระดับราคาทั่วไปชวง
ภาวะเงินเฟออยางรุนแรง เน่ืองจากประเทศในแถบน้ีเผชิญภาวะเงินเฟอที่รุนแรงอยางตอเน่ือง
ยาวนานเกินกวาที่นักบัญชีจะเพิกเฉยตอปญหาน้ีได กิจการในประเทศอารเจนตินา โบโลเวีย บราซิล
และชิลี ตองปรับปรุงงบการเงินโดยใชระดับราคาที่เปลี่ยนแปลง ประเทศอเมริกาใตหลายประเทศ
ยอมรับวิธีการตีราคาใหม แตสิ่งที่นาสนใจก็คือในบราซิลและโบโลเวียไดใชกําไรสุทธิ 

      -  เนเธอรแลนด  การบัญชีในเนเธอรแลนดไดรับอิทธิพลอยางมากจากภาคธุรกิจ
เอกชน แนวคิดข้ันมูลฐานของการประกอบธุรกิจ คือ มูลคาของสิ่งปอนเขา (input) เพื่อใชผลิตสินคา
และบริการของกิจการจะตองมีมูลคาตํ่ากวาราคาขายเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการทํากําไรระยะ
ยาว ทั้งน้ีเพื่อเปนหลักประกันวาธุรกิจสามารถดําเนินงานอยางตอเน่ืองได 

    -  สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาประวัติศาสตรทางการบัญชีสําหรับการ 

เปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่ผานมาของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามีความคลายคลึงกันมาก 
ทั้งสองประเทศเผชิญภาวะเงินเฟอต้ังแตทศวรรษ 1970 ในป 1980 สหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกามีมาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสําหรับงบการเงินที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเงิน
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เฟอสหรัฐอเมริกาไดออกมาตรฐานการบัญชี ซึ่งกําหนดใหบริษัทจํากัดมหาชนตองเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมโดยจัดทํางบการเงินตามหลักราคาทุนซึ่งผลจากการศึกษาสรุปวา การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
ดังกลาวไมใหประโยชนตอผูใชงบการเงินเทาที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินที่ใชราคาทุนเดิม
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา จึงสรุปวาการเปดเผยขอมูลใหเปนไปโดยสมัครใจ 

สหราชอาณาจักร  ไดออกมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การบัญชีราคาทุนโดยระบุใหบริษัทมหาชนจํากัด
และบริษัทจํากัดขนาดใหญตองปฏิบัติมี 3 วิธีคือ 

 -  จัดทํางบการเงินตามหลักราคาทุนเดิม และเปดเผยงบการเงินที่จัดทําตามหลัก 

ราคาทุนปจจุบันเพิ่มเติม 

    -  จัดทํางบการเงินตามราคาทุนปจจุบันและเปดเผยงบการเงินตามราคาทุนเดิม
เพิ่มเติม 

    -  จัดทําเฉพาะงบการเงินตามราคาทุนปจจุบันเทาน้ัน และเปดเผยราคาทุนเดิม
สําหรับบางรายการ 

               3)  ผลของความแตกตางในวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 

    มาตรฐานการบัญชีที่แตกตางกันในแตละประเทศจะเปนสิ่งที่ดีหรือไม ข้ึนอยูกับ
ทัศนะคติของผูใช งบการเงินแตละกลุม เชน ผูบริหาร ผูลงทุน ผูใหกู เจาหน้ี ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการบัญชีและหนวยงานกํากับดูแล 

               4)  การปรับความหลากหลายของมาตรฐานการบัญชี 

    หนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไดพยายามปรับความ
หลากหลายทางการบัญชีที่เกิดข้ึนภายในประเทศโดยใชมาตรฐานทางการบัญชี ถึงแมวามาตรฐาน
ทางการบัญชีจะแกปญหาในระดับภายในประเทศได แตความหลากหลายทางการบัญชียังมีอยูใน
ระดับระหวางประเทศ ความแตกตางน้ีเปนผลใหรายงานทางการเงินของประเทศหน่ึงไมสามารถ
เปรียบเทียบกับของอีกประเทศหน่ึงได 

 5)  ทางเลือกในการปรับมาตรฐานการบัญชีใหสอดคลองกัน 

      การปรับมาตรฐานการบัญชีใหสอดคลองกันมีหลายมิติ โดยอาจเปนระดับภูมิภาค
หรือระดับโลกเปนการสมัครใจหรือการบังคับ กระทําเปนบางสวนหรือครอบคลุมเบ็ดเสร็จ มีลักษณะ
เปนการเมืองหรือวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ทางเลือกในการปรับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีใหสอดคลองกัน
ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก อาจแบงเปน 3 วิธี ดังน้ี 

     -  การใชขอตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement) โดยประเทศต้ังแตสองประเทศ
ข้ึนไปทําขอตกลงยอมรับมาตรฐานของอีกประเทศหน่ึงโดยยึดหลักถอยทีถอยปฏิบัติ วิธีน้ีมีลักษณะ
เปนการเมืองและยากที่จะบรรลุเปาหมาย หากมาตรฐานของประเทศที่รวมตกลงกันมีความแตกตาง
กันมาก 

      -  การยอมรับรวมกัน (Mutual Recognition) เชน ในระดับภูมิภาคกลุม
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ประชาคมยุโรปกับกลุมประเทศแถบอเมริกาเหนือทําการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพรวมกัน วิธีน้ีเกิดข้ึน
จากความรวมมือทางเศรษฐกิจโดยใชการเมืองเปนชองทางในการเจรจา ดังน้ันตามวิธีการน้ีองคกร
วิชาชีพจะมีบทบาทรอง 

  -  การปรับสอดคลองกัน (Harmonization) โดยผูประกอบวิชาชีพภาคเอกชน โดยมี
ขอตกลงเกี่ยวกับวิชาชีพเปนการภายใน แลวนําขอตกลงน้ีไปเจรจาใหหนวยงานที่กํากับดูแลและ
หนวยงานทางการเมืองยอมรับ 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวามาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทาง การบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายโดยในระหวางที่ยัง
ไมมีมาตรฐานและการบัญชีที่กฎหมายกําหนดใหถือวามาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย สมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีรับ อนุญาตแหงประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีไดมีมติใหประกาศใชแลว เปนมาตรฐานการบัญชี ทั้งน้ี อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดขอยกเวน
ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมตองปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือสวนใดสวนหน่ึง 
  

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ     

ดารารัตน  พลเศรษฐเลิศ (2546: บทคัดยอ) ความพรอมของกรุงเทพมหานครตอการรับโอน 

ภารกิจในกระบวนการกระจายอํานาจ ผลการวิจัยพบวาความพรอมของกรุงเทพมหานครตอการรับ
โอนภารกิจในกระบวนการกระจายอํานาจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีความสัมพันธกับความพรอมของ
กรุงเทพมหานคร สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไมมีความสัมพันธกับความพรอมของกรุงเทพมหานคร 

         ธัญญรัศม  วศวรรณวัฒน และ นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ. (2554: บทคัดยอ) มาตรฐานการ
บัญชีไทยตามทัศนะของผูทําบัญชี ผูสอบบัญชีและอาจารยผูสอนวิชาทางการบัญชี ผลการวิจัยพบวา 
1) มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่นํามาใชในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณสวนฉบับที่พบปญหามากที่สุดคือฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย โดยสาเหตุ
ของปญหาลําดับที่ 1 คือ ขาดตัวอยางประกอบที่จะใชสรางความเขาใจในเน้ือหา รองลงมาคือ ภาษีที่
ใชเขาใจยาก ขาดคําอธิบายที่เพียงพอตอการทําความเขาใจ ตามลําดับ  2) ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความเห็นวามาตรฐานการบัญชีไทยมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับพอใชโดยสวนใหญมีความเห็น
วามาตรฐานการบัญชีไทยมีการปรับปรุงบอย ๆ ทําใหระยะเวลาการบังคับใชสั้น จึงทําใหเกิดความ
สับสนวามาตรฐานการบัญชีฉบับใดที่มีผลบังคับใชอยู นอกจากน้ีพบวาผูสอนวิชาทางการบัญชีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทยในภาพรวมไมแตกตางจากผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  3) ปญหาและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและอาจารยผูสอนวิชาทางการบัญชีอยางมากแตมีผลกระทบตอการ
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ปฏิบัติงานของผูสอนบัญชีในระดับปานกลาง  4) แนวทางพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทย
คือสภาวิชาชีพบัญชีควรวิเคราะหปญหาและผลกระทบในทางปฏิบัติใหชัดเจนกอนประกาศบังคับใช 
ควรมีตัวอยางและกรณีศึกษาใหเพิ่มมากข้ึน ควรมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมใน
ประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีไทยเปนกฎหมายจึงควรมีเน้ือหาใหครบถวนทั้งฉบับที่ประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา 

วิภาลักษ ชุติเดชานุกูล (2550: บทคัดยอ). ความพรอมในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางของ
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา  1) 
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีความพรอมในการจัดทําบัญชี
เกณฑคงคางทั้งในภาพรวมและรายดานไดแก ดานการจัดการ ดานวัสดุอุปกรณ ดานบุคลากรและ
ดานงบประมาณอยูในระดับปานกลางทั้งหมด 2) ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางที่มี 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางานตางกัน มีความเห็นวา 
โรงพยาบาลมีความพรอมในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางไมแตกตางกันสวนผูอํานวยการโรงพยาบาลมี
ความเห็นวาโรงพยาบาลมีความพรอมในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางมากกวาเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
และ 3) โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก มีความพรอมในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางมากกวาโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดกลาง 
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บทท่ี  3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนผูวิจัยมีวิธีการดําเนินงานวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 

  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

          3.3  วิธีการสรางเครื่องมือ 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

          3.5  การจัดทําและวิเคราะหขอมูล 

          3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

       3.1.1  ประชากร     

                ประชากร  แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

                3.1.1.1  ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี
ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน  12  คน 

       3.1.1.2  ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอน
บัญชี    ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน  420  คน 

 

       3.1.2.   กลุมตัวอยาง   

                 กลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

                 3.1.1.1 การสัมภาษณเชิญลึกจากผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ธุรกิจการจัดทําบัญชี 
และอาจารยผูสอนบัญชี  ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน  12  คน 

       3.1.1.2 กลุมตัวอยางไดแก ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และ
อาจารยผูสอนบัญชี ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามเกณฑของเครซี่และมอร   แกน  
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( ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543, อางอิงจาก Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970) ได
จํานวน 201 คนและใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดย
กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจาก เน้ือหา ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดผังการสรางตามเน้ือหา และทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทั้ง ไดนําไปปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบเน้ือหาความถูกตองและครอบคลุมตรงตามที่ตองการวัด  เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลในการศึกษา มีดังน้ี 

1)  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured  Interview) สําหรับสัมภาษณ ผูทําบัญชี  
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี โดยแบบสัมภาษณมี 2 ตอน คือ 

     ตอบที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  
ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี 

     ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี 3 ดาน 

2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทํา
บัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี  โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 

    ตอบที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและทานไดรับขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
จํานวน 6 ขอ 

    ตอบที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี 3 ดาน  เปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  จํานวน 52 ขอ 

    ตอบที่ 3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมของนักบัญชีไทย 3 ดาน   

 

3.3  วิธีการสรางเครื่องมือ 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาโดยไดดําเนินตามข้ันตอน  ดังน้ี 

1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพรอมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2) กําหนดโครงรางของแบบสัมภาษณและแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของจุดมุงหมาย
และขอบเขตการศึกษา 
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 3) รางแบบสัมภาษณและแบบสอบถามแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิชวย ตรวจสอบเน้ือหา 
ความถูกตองตามหลักวิชาการ  ความครบถวน และความสมบูรณของแบบสัมภาษณและ
แบบสอบถาม  

4) นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ผานจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแลวไปทดลองกับ
ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

5) นําผลของแบบสัมภาษณและแบบสอบถามมาสรางรูปแบบช่ัวคราว 

      6) นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 

 7) ปรับปรุงรูปแบบตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

8) ไดรูปแบบสัมภาษณและแบบสอบถามนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1  ภาพประกอบขั้นตอนการวิจัย 

 

ศึกษาเอกสารแนวคิด 
ความพรอมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม      
ที่ผานจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแลวไป

ทดลองกับผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  
ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอน

บัญชีที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

 

รางแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิชวย

ตรวจสอบเน้ือหา ความถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

 

 

ไดรูปแบบสัมภาษณ 
และแบบสอบถาม 

 

ปรับปรุงรูปแบบ 
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒ ิ

 

กําหนดโครงรางของ 
แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 

 

 
นําผลของแบบสัมภาษณ 

และแบบสอบถามมาสรางรูปแบบช่ัวคราว 

 
นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 
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3.4  เก็บรวบรวมขอมูล 

        ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี 

 

 3.4.1.  การเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ 

        1)  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณ
พูดคุย โดยการสัมภาษณจะอยูในประเด็นและกรอบที่ไดสรางไว การเก็บขอมูลน้ีในข้ันตอนน้ีผูวิจัย
ศึกษาถึงสภาพพื้นที่ทางสังคมและทางกายภาพของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทํา
บัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีแบบกวาง ๆ จากน้ันจะเขาไปรูจักคุนเคยกับกลุมตัวอยาง พูดคุย
แลกเปลี่ยนขอมูลสรางความเขาใจ 

                 2)  ผูวิจัยไดสัมภาษณและสังเกตการณดวยตนเอง เปนการสัมภาษณ ผูทําบัญชี จํานวน 
3 คน ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี จํานวน 3 คน ธุรกิจการจัดทําบัญชี จํานวน 3 คนและอาจารยผูสอนบัญชี
จํานวน  3  คน  รวมเปน  12  คน  โดยจะใชระยะเวลาระหวางเดือน พฤษภาคม  - มิถุนายน  2555 

ในชวงเวลาประมาณ 09.00 – 16.00 น. ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการบันทึกเทป
และจัดบันทึกนอกจากน้ียังไดเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยการติดตอทางโทรศัพท เพื่อใหไดขอมูลสมบูรณ
ข้ึนตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

 3.4.2.  การเก็บขอมูลแบบสอบถาม 

          1)  ผูวิจัย และผูชวยจํานวน 5 คน นําแบบสอบถามแยกออกเปน 5 กลุม โดย 4 กลุม
กลุมละ 40 ชุดและอีก 1 กลุม  41 ชุด เพื่อนําไปแจกใหกับ ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจ
การจัดทําบัญชีและอาจารยผูสอนบัญชี ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน  
201  คน โดยขออนุญาตหนวยงานเพื่อขอความรวมมือใหผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการ
จัดทําบัญชีและอาจารยผูสอนบัญชีตอบแบบสอบถาม  โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลจนครบ เพื่อใหได
ขอมูลครบตามจํานวนทั้งหมด  201 ชุด 

         2)  เวลาที่ใชในการเก็บแบบสอบถามใชระยะเวลา 31 วัน ระหวางเดือน  กรกฎาคม 
2555 

         3) นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาทั้งหมดนํามาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลใน
แบบสอบถามอีกครั้งไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน  200 ชุด 

         4) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทั้งหมด แลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลอีกครั้ง
แลวนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 
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3.5  การจัดทําและวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

3.5.1  แบบสัมภาษณ 

                       3.5.1.1  ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ แจกแจงความถ่ีในรูปของตารางโดยใชคารอย
ละ 

                       3.5.1.2  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกตและเอกสารที่เกี่ยวของผูวิจัยจะนํามา 

รวบรวมจัดหมวดหมูตามประเด็นที่ศึกษา 

3.5.1.3  วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการศึกษาและนําเสนอผลการ 

วิเคราะหในรูปของการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)  

 

3.5.2  แบบสอบถาม 

                  3.5.2.1  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดจากกลุม 

ตัวอยาง 

                  3.5.2.2  นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนแบบสอบถามทุกขอทุกฉบับตาม 

เกณฑที่กําหนดลงรหัสขอมูลบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม 
SPSS ดังน้ี 

                             1)  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีหาคารอยละ       

                             2)  ขอมูลเกี่ยวกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี 3 ดาน วิเคราะห
ดวยการหาคาเฉลี่ยโดยการตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ดังน้ี 

 

  มากที่สุด กําหนดให 5 คะแนน 

       มาก  กําหนดให 4 คะแนน 

ปานกลาง กําหนดให 3 คะแนน 

       นอย  กําหนดให 2 คะแนน 

          นอยที่สุด กําหนดให 1 คะแนน 

เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด. 2541: 100 – 101) ดังน้ี 

                  คะแนนเฉลี่ย  4.51  –  5.00   หมายถึง     ระดับความพรอมมากที่สุด 
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         คะแนนเฉลี่ย  3.51  –  4.50   หมายถึง     ระดับความพรอมมาก 

          คะแนนเฉลี่ย  2.51  –  3.50   หมายถึง     ระดับความพรอมปานกลาง 

           คะแนนเฉลี่ย  1.51  –  2.50   หมายถึง     ระดับความพรอมนอย 

                คะแนนเฉลี่ย  1.00  –  1.50   หมายถึง     ระดับความพรอมนอยที่สุด 

                3)  ขอมูลเพื่อเปรียบเทียบนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจําแนกตามตัวแปร คือ เพศ  ระหวางกลุมตัวอยาง 2 
กลุมโดยใชการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ  t–test  

                4)  ขอมูลเพื่อเปรียบเทียบนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจําแนกตามตัวแปร คือ อายุ ระดับทางการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมโดยใชการวิเคราะหเพื่อทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติ  f–test  

 

3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการใชวิธีการทางสถิติ ดังน้ี 

 

  3.6.1  สถิติพ้ืนฐาน 

                 1)  คารอยละ (Percentage) 

                 2)  คาคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  

                 3)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard   Deviation 

 

  3.6.2  สถิติสําหรับทดสอบสมมุติฐาน 

          1) ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชสถิติคาที (t-test) (ชู
ศรี วงศรัตนะ. 2544 : 178  - 179 ) 

          2) ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2  
กลุม ใชสถิติ f – test โดยใชสูตร  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538   :  113) 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  การวิจัยเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียนจากการสัมภาษณเชิญลึกจากผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ธุรกิจการจัดทํา
บัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน  12  คน
และกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามไดจํานวน 201 ชุด และไดรับการตอบกลับที่สมบูรณ จํานวน 200 
ชุดโดยผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของสัญลักษณที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 x     แทน    คาเฉลี่ย  (Mean) 

  S.D.   แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) 

  N      แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

  t       แทน    คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน  t – distribution 

  F       แทน    คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน   F – distribution 

  *       แทน    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **      แทน    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

4.2  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

          การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน  4  ตอน  ดังน้ี 

          ตอนท่ี  1  การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ ของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  
ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี 

      ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีของผูใหสัมภาษณ ของผูทํา
บัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีดานความรูความสามารถ  
ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี 
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 ตอบท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและทานไดรับขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป  

     ตอนท่ี 4 การวิเคราะหนักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีของผูทํา
บัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีดานความรูความสามารถ  
ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี 
 

4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน  4  ตอน  ดังน้ี 

ตอนท่ี  1  การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ ของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  
ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี 

 

 ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง เพศ อายุ ระดับทางการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอย
แคใหนภายใน 1 ป 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
2 
10 

 
16.67 
83.33 

รวม 12 100.0 
2.  อายุ 
    20 – 25 ป 
    26 – 30 ป 
    31 – 35 ป 
    36 – 40 ป 
    41 ปข้ึนไป 

 
0 
4 
4 
1 
3 

 
0 

33.33 
33.33 
8.33 
25.00 

รวม 12 100.0 
3.  ระดับทางการศึกษา 
    ตํ่ากวาปริญญาตร ี
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
2 
5 
5 
0 

 
16.67 
41.67 
41.67 

0 
รวม 12 100.0 
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สถานภาพ จํานวน รอยละ 
4.  อาชีพ 
    ผูทําบัญชี 
    ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
    ธุรกิจการจัดทําบัญชี 
    อาจารยผูสอนบัญชี 

 
3 
3 
3 
3 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 12 100.0 
5.  ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชี 
    ตํ่ากวา 5 ป 
    5 – 10 ป 
    มากกวา 10 ป 

 
3 
5 
4 

 
25.00 
41.67 
33.33 

รวม 12 100.0 
6.  ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 
    ไมเคย 
    1 – 5 ครั้ง 
    6 – 10 ครั้ง 
    มากกวา 10 ครั้ง 

 
1 
5 
3 
3 

 
8.33 
41.67 
25.00 
25.00 

รวม 12 100.0 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสัมภาษณจํานวน 12 คน จําแนกตามเพศ
สวนใหญ เพศหญิงมากกวาเพศชาย เมื่อพิจารณาตามอายุสวนใหญอยูในกลุมอายุ 26–30 ปและ อายุ 
31–35 ปมากที่สุด รองลงมาคือ 41 ปข้ึนไป และ 36–40 ป ตามลําดับสวนระดับทางการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากที่สุด รองลงมาคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี ตามลําดับ สวนอาชีพ
ประกอบอาชีพมากที่สุด ผูทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชีและอาจารยผูสอน
บัญชี สวนมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวกับงานดานบัญชี 5 – 10 ป มากที่สุด รองลงมาคือ มากกวา 
10 ป และ ตํ่ากวา 5 ป ตามลําดับ และความถ่ีในการรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภายใน 1 ป 
1 – 5 ครั้งมากที่สุด รองลงมาคือ 6 – 10 ครั้ง , มากกวา 10 ครั้ง , และ ไมเคยรับขอมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี ตามลําดับ  

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหนักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีของผูให
สัมภาษณ ของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีดาน
ความรูความสามารถ  ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี 
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1. ผูทําบัญชี 

        1.1  ดานความรูความสามารถ 

              ความรูตามมาตรฐานการบัญชีผูทําบัญชีพัฒนาโดยการฝกอบรมสัมมนาใน
หนวยงานเอกชนตามมาตรฐานการบัญชีและสืบคนขอมูลเพิ่มเติมทางระบบออนไลนโดยผาน
อินเตอรเน็ตและทําใหผูทําบัญชีจัดทํางานการเงินไดอยางเปนระบบสามารถสงงบการเงินใหกับ
กรมสรรพากรและกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยไดอยางถูกตองและสามารถนําไปประยุกตใช
ในการทํางานไดโดยการสอบเลื่อนตําแหนงและเปนที่ยอมรับของทุกคนในหนวยงานความสนใจการใช
มาตรฐานการบัญชีทําใหผูทําบัญชีจัดทํางบการเงินใหตรงตามความตองการของสภาวิชาชีพบัญชี
นอกจากน้ีผูทําบัญชียังไดรับความรูดาน พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543, 2547 รวมถึงมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎกระทรวงประกาศและกฎหมายบัญชีความรูดานกฎหมายภาษีอากรผูทําบัญชีตองนํา
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรมาประยุกตใชควบคูไปกับกฎหมายบัญชีและบันทึกปรับปรุงตาม
มาตรฐานทางบัญชีโดยตองยึดหลักกฎหมายบัญชีกอน การบันทึกขอมูลทางบัญชีจึงนํากฎหมายภาษี
อากรมาประยุกตใชโดยมีการตรวจสอบบัญชีและย่ืนภาษีตามกฎหมายและการทํางานดานบัญชีใหเกิด
ประสิทธิภาพจะตองมีการฝกอบรมบอยๆเพื่อนํามาใชตามที่ไดอบรมมาการคนหาขอมูลที่เกี่ยวกับ
บัญชีจากแหลงขอมูลตาง ๆ และการนําความรูที่ไดรับมาถายทอดในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
เพื่อวางระบบบัญชีและการทํางานดานบัญชีโดยศึกษาโครงสรางและรูปแบบของธุรกิจ และมีการ
จัดการวางแผนงานมีแผนผังการทํางานจะตองมีการจัดการเตรียมหาบุคคลากรที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงานและเมื่อมีความรูในการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและดาน
เทคโนโลยี จะสามารถนํามาประยุกตใชกับงานในการวางระบบบัญชี การสอบบัญชีไดถูกตอง 

           1.2   ดานทักษะ 

            ประสบการณในการทํางานดานบัญชีโดยการอบรมและจัดทําบัญชีดวยความ
ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีมีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีเพราะบัญชีน้ันการจะทําใหถูกตองทุก
อยางตองศึกษาใหมาก ๆ กอนการปฏิบัติงานผูทําบัญชีจําเปนตองใชความระมัดระวังรอบคอบในการ
ประมาณการเกี่ยวกับเหตุการณที่เราคนพบวาควรเลือกใชวิธีการใด เพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายได
แสดงจํานวนเงินที่สูงเกินไปมีตรวจทานโดยตัวเอง และหัวหนางานจัดทําบัญชีอยางละเอียดถูกตอง
และเปนปจจุบันโดยมีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพอบรมตามมาตรฐาน
สภาวิชาชีพและตองปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม คงไวซึ่งความเปนกลางปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตมีการพัฒนาความรูใหทันสมัยโดยการเขารับการอบรมสัมมนา  คนหาขอมูลเพิ่มเติมและ
มีการฝกทักษะอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ มากกวาเดิมจากที่เคยไดทํามามีการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพโดยการคนหา
ขอมูลมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมมีการแนะนําผูประกอบการใหเสียภาษีและลงบัญชีใหถูกตอง
ครบถวนมีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชีอยางรอบครอบและถูกตองโดยมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดมีโอกาสนําความรูเหลาน้ันมาพัฒนาองคกร มีการพัฒนาความรู
ดานวิชาชีพบญัชีใหกาวทันมาตรฐานสากลและไดมีการอบรมหาความรูและการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
บัญชีโดยผานระบบเครือขาย Internet มีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจใน
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วิชาชีพบัญชีโดยการแนะนําผูประกอบการใหเห็นความสําคัญของบัญชีใหมากข้ึนและช้ีแนะอธิบาย
ใหกับบุคลากรในหนวยงานไดทราบและเล็งเห็นความสําคัญงานบัญชี 

1.3 ดานมาตรฐานการบัญชี 

          ผูทําบัญชีมีความเขาใจในแมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นให
สอดคลองกันมีความเขาใจในมาตรฐานการนําเสนองบการเงินตามวัตถุประสงค และมีการ
เปรียบเทียบงบการเงิน การเปดเผยรายการบัญชีใหมีลักษณะเฉพาะมีความเขาใจในมาตรฐานสินคา
คงเหลือตามวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาหลักเกณฑวารายการใดบันทึกเปนสินคาคงเหลือและจะตอง
เปดเผยมูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีและมีความเขาใจในมาตรฐาน
การบัญชีภาษีเงินไดที่สงผลกระทบตอการทําบัญชีวามีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑวากิจการ
ตองรับรูภาษีเงินไดที่ตองชําระใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและตองแสดงรายการภาษีเงินไดที่กิจการ
คางชําระสุทธิโดยหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ที่เหลือสุทธิ จริงใหรับรู เปนหน้ีสินและเพื่อใหทราบ
ผลกระทบทางภาษีในงวดปจจุบันและอนาคต มีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณที่กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรูทรัพยสินการวัดมูลคาของราคาทุน
และคาเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนแตละงวดตองรับรูเปนคาใชจายมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีสัญญา
เชาตามวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับสัญญาและดําเนินงานหากสัญญาน้ัน
ไมไดโอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีรายไดเพื่อกําหนด
หลักเกณฑการรับรูรายได 

2.  หนาที่จัดทําบัญชี 

              2.1  ดานความรูความสามารถ 

          ความรูตามมาตรฐานการบัญชีจากการเขาฝกอบรมในแตละปที่หนวยงาน 

ภาครัฐและเอกชนและความรูในการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความกาวหนาในหนาที่การงานทํา
ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ในดานการบัญชี เพื่อการทํางานที่ Update และถูกตองเสมอและทําให
ไดรับผลโดยตรงตอตําแหนงหนาที่การงานและเปนที่ยอมรับจากหนวยงานอยางมาก เพราะหัวหนาจะ
ประเมินความเขาใจในการทํางาน และการผิดพลาดในการทํางานนอยลงเพื่อนรวมงานมีความนับถือ
เปนที่ไวใจความรูในขอมูลมาตรฐานการบัญชีทําใหมีความรูและเขาใจในการทําบัญชีมากข้ึนทําใหการ
ทําบัญชีไดถูกตองและทําใหทํางานไดอยางมีความมั่นใจสําหรับในดานกฎหมายบัญชีเปรียบเหมือน
กรอบการปฏิบัติงานของผูที่ทํางานดานบัญชีและขอกําหนดเปนสวนหน่ึงของกฎหมายบัญชี ที่
กําหนดใหสามารถทําบัญชีไดถูกตองตามมาตรฐานมีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนด
ของสรรพากรกฎหมายภาษีอากร เปนกฎหมายที่หนวยงานราชการใชเพื่อจัดเก็บภาษีเพื่อนําเงินไป
พัฒนาประเทศมีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมายภาษีอากรโดยยึดหลักจาก
ประมวลกฎหมายภาษีอากรในการรับรูรายได รายจาย รับรูมูลคาสินทรัพย คาเสื่อม การรับรูภาษี  
การนําสงภาษีและในการทํางานดานบัญชีใหเกิดประสิทธิภาพจะตองยึดหลักมาตรฐานรายงานทาง
การเงินที่มีอยูแลวและสามารถทําใหผูรวมงานเขาใจในสิ่งที่ทํารวมกันและมีสามารถวางระบบบัญชี
และจัดทํางานดานบัญชีเปนหมวดหมูโดยมีการบันทึกรายวันนอกจากน้ันยังสามารถเขาใจในการสอบ

http://rdi.ssru.ac.th



 40

บัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชีและสามารถทํางานดานสอบบัญชี
สามารถแยกประเภท สินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย เขียนรายงานผูสอบ เปรียบเทียบวิเคราะห
งบการเงิน เพื่อใชในการลงทุนและการคํานวณเงินได  

2.2  ดานทักษะ 

                มีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

โดยนําความรูที่มี แนะนําลูกคาปฏิบัติใหถูกตองเขาใจในบริบทขององคกรธุรกิจ ยึดหลักความเปนจริง
ระเอียดและรอบคอบมีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบมีการ
เช็คเงินและเอกสารและในวิชาชีพสอบบัญชีนอกจากจะตองมีความระมัดระวังแลวจะตองมีการพัฒนา
ฝกอบรมการปฏิบัติงานและตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยการทําบัญชีใหถูกตองตรงกับความจริงมี
การฝกอบรมจากสํานักงานและหาขอมูลดานการบัญชีเพิ่มเติมมีความชํานาญทางวิชาชีพและพัฒนา
ความรูใหทันสมัยโดยการฝกอบรมในดานกฎหมายขอบังคับทางบัญชีมีการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อให
เกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพโดยการทํางานดวยความซื่อสัตย
และทําการตรวจสอบบัญชีใหถูกตองมีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชีโดย
การศึกษาและติดตามความคืบหนาเกี่ยวกับงานดานบัญชีอยางสม่ําเสมอมีการพัฒนาความรูดาน
วิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลโดยการศึกษาดวยตนเอง  การเขารับการฝกอบรม มีการ
Update มาตรฐานและแมบทการบัญชีเปนประจํามีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะ
เขาใจในวิชาชีพบัญชีและอธิบายถึงเอกสารที่จะตองใชเพื่อเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี 

     2.3  ดานมาตรฐานการบัญชี 

                    มีความเขาใจในแมบทการบัญชี โดยการอบรมปฏิบัติดานบัญชีเน่ืองจากแมบทการ
บัญชีคือ หลักในการดําเนินการทางการบัญชี หลักในการบันทึกเพื่อรับรูรายการตาง ๆ วาควรอยูใน
ประเภทใดมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีนอกจากน้ีในการนําเสนองบการเงินจะตองมีงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน     
งบกระแสเงินสดมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี สินคาคงเหลือโดยสามารถคํานวณและวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือในวิธีตาง ๆได อาทิเชน  เขากอนออกกอน  เขาหลังออกกอน  ถ่ัวเฉลี่ยและมี
ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินไดเปนการนําผลแตกตาง ระหวางบัญชีและภาษีมาใชโดย
การนํารายไดหักออกจากคาใชจายแลวไปคํานวณภาษีเงินไดซึ่งตองนําเงินสงภาษีภายในกําหนดมี
ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยการซื้อสินทรัพยจะรับรูในราคาตลาด
และโอนออกในราคาทุน คิดคาเสื่อมสําหรับอาคารและอุปกรณมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี 
สัญญาเชาโดยการดูความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรัพยที่เชามีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี
รายไดโดยการขายสินคา เงื่อนไขการขาย รายไดของกิจการคือรายไดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของกิจการ 
รายไดอื่น คือ รายไดที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการมีความเขาใจในเรื่องของผลประโยชน
ของพนักงานซึ่งเปนการคํานวณหามูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่คาดวาตองจายใหพนักงานเมื่อ
เกษียนและผลประโยชนในกรณี เจ็บปวย  บาดเจ็บอยูในรูปของสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือโบนัส
และสามารถรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) 
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3.  ธุรกิจการจัดทําบัญชี 

              3.1  ดานความรูความสามารถ 

          ความรูตามมาตรฐานการบัญชีจากการอานมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการคนหาขอมูลใน Internet และการเขารวมสัมมนา
หรืออบรมของบริษัทเอกชน  ความรูในมาตรฐานมีผลตอความกาวหนาในหนาที่การทํางานจําเปนตอง
ใชมาตรฐานการบัญชีอยูตลอดเวลา หากไมทําการ Update ใหเปนปจจุบันยอมสงผลตอการทํางาน 
และทําใหเพื่อนรวมงานยอมรับวาเปนผูมีความรูสามารถทํางานไดตามเปาหมายและเน่ืองจากงานของ
ฝายบัญชีจะมีสวนเกี่ยวของกับงานของทุกองคกร ถาฝายบัญชีตองการใหหนวยงานใดทํางานอยางไร
บาง หนวยงานน้ันก็จะทํางานใหตามที่ฝายบัญชีตองการนอกจากทําหนาที่บันทึกบัญชีแลวยังตองสง
ภาษีแตละเดือนใหหนวยงานภาครัฐและไดรับความรูมากข้ึนสามารถนํามาใชในการทํางานไดและ
สามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทใหมีความเปนกลาง และนาเช่ือถือมากที่สุด และเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร การบันทึกบัญชีเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนดไวชวยใหการทํางานได
ถูกตองข้ึนมีความรูดานกฎหมายการบัญชีและขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีกฎหมายการบัญชี เชน 
พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543  พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี   พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี 
เชน มาตรฐานการบัญชีฉบับตาง ๆ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความรูดานกฎหมายภาษี
อากรและขอกําหนดของสรรพากรโดยกฎหมายภาษีอากร คือ กฎหมายตามประมวลรัษฎากรฉบับ
ตาง ๆ พระราชกฤษฎีกาและพระราชกําหนดฉบับตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับภาษีอากร รวมถึง
กฎกระทรวง ประกาศและคําสั่งตาง ๆ ที่ออกโดยกรมสรรพากร เราจะตองนําความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีอากรมาประยุกตใชควบคูไปกับกฎหมายบัญชีมีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหเหมาะสม
และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากรโดยการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดของสรรพากรจะตอง
ยึดหลักกฎหมายบัญชีกอน เพื่อใหไดขอมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลวจึงนํากฎหมาย
ภาษีอากรมาประยุกตใชโดยพิจารณาจากขอกําหนดในประมวลรัษฎากร วามีรายการทางบัญชี 
รายการใดบางที่ขัดแยงกับขอกฎหมายภาษีอากรแลงจึงคอยปรับปรุงทีละรายการมีความสามารถใน
การทํางานดานบัญชีใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานโดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทาง
บัญชีที่เกิดข้ึนอยูเสมอ การคนหาขอมูลการบัญชี  การไดเขารับการฝกอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการ
บัญชี เพื่อจะไดทราบความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในแวดวงบัญชีและการไดพูดคุยกับผูทรงคุณวุฒิทางดาน
บัญชีแลวนํามาถายทอดใหกับเพื่อนรวมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึนและจัดทําภาษี
ทุกเดือนเพื่อนําสงสรรพากร มีความสามารถวางระบบบัญชีและการทํางานดานบัญชีโดยสามารถวาง
ระบบบัญชีไดและทํางานไดเริ่มจากสรางแผนภูมิการจัดองคการวา ใครอยูตําแหนงใด มีหนาที่อะไร 
จัดทําทางเดินของเอกสารตาง ๆ วาสุดทายแลวเอกสารจะมาถึงฝายบัญชีไดอยางไร แลวจึงจัดเตรียม
หาบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานน้ันมาทํางาน และที่สําคัญที่สุดคือ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
และ  จัดทําบัญชีใหเปนระเบียบเพื่อการคนหาขอมูลไดงายมีความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การ
บัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี ความรูการทําบัญชีรวมถึงความรูในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจน้ัน ๆ เปนพื้นฐาน  ความรูในเรื่องการสอบบัญชี เพื่อที่จะจัดทํา
และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อสงใหกับผูสอบบัญชีตรวจสอบ  การบัญชีบริหาร  จะจัดทําเพื่อเสนอฝาย
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บริหารเปนเรื่อง ๆ ไปข้ึนอยูกับฝายบริหารตองการขอมูลแบบใดและจะนําไปใชเรื่องใดบาง  การภาษี
อากรจะตองใชควบคูไปกับกฎหมายการบัญชีเทคโนโลยีการบัญชี ในปจจุบันหลายองคกรไดนําระบบ
คอมพิวเตอรทางบัญชีมาใชในการจัดทําบัญชี-  ทําภาษีหัก ณ ที่จาย ย่ืนแบบประมาณการภาษีเงินได 

     3.2  ดานทักษะ 

                          มีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานโดย
อางอิน มาตรฐานการบัญชี และไดมีโอกาสเขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบัญชีตามหนวยงานตาง ๆ 
แลวมาสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เมื่อการอบรมสัมมนาสิ้นสุดลงไดรับความรู และมีความ
ชํานาญในการทําภาษีสงกรมสรรพากรมากข้ึนมีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและ
ระมัดระวังรอบคอบและปรึกษาผูเชียวชาญพิจารณาวาควรเลือกใชวิธีการใด เพื่อไมใหสินทรัพยหรือ
รายไดแสดงจํานวนเงินที่สูงเกินไป ซึ่งจะมีผลใหงบแสดงฐานะการเงินขาดความเปนกลางและตรวจ
ตัวเลขในการลงบัญชีมีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางาน
จําเปนตนใชจรรยาบรรณในการทํางานอยูเสมอและมีหนวยงานรัฐเขามาตรวจสอบรวมถึงการเขา
อบรมที่เกี่ยวของและ ไมปดบังขอเท็จจริง มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองปฏิบัติงาน
ดวยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ไมลําเอียงหรืออคติ ไมเปดเผยความลับของกิจการลูกคามีความ
ชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอโดยการอานมาตรฐาน 
ขอมูล ที่เกี่ยวของจาก website  วารสารวิชาชีพ  และเขาอบรมอยางตอเน่ืองและเขารับพัฒนา
ความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพไมนอยกวา 6 ช่ัวโมงและทุกรอบ 3 ปมีการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิด
ความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของจะตองใชความระมัดระวังในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากหนวยงานตาง ๆ วา
ขอมูลน้ันตองเปนประโยชนและเช่ือถือไดมีการวางรากฐานระบบและกลไกในการทํางานดานบัญชีใน
การวางรากฐานจะตองทําความเขาใจในข้ันตอนการทํางานเขาใจในระบบงาน รวมถึงทัศนคติใน
ระบบงานบัญชีกอน จึงจะทําใหการวางระบบบัญชีเปนไปไดดวยดีตองใชเวลาในการสะสมความรูและ
ประสบการณ นอกจากน้ีการไดมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลอื่น ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยการ
เขาอบรมสัมมนาในทุกปมีการพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลโดยการเขา
อบรมสัมมนา ศึกษาดวยตนเอง การคนหาขอมูลดานอินเตอรเน็ต การติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ 
ของมาตรฐานการบัญชีมีการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและเปนนัก
ปฏิบัติโดยอบรมสัมมนา ศึกษาความรูเพิ่มเติมมีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจใน
วิชาชีพบัญชีโดยการใหคําช้ีแนะอธิบายกับบุคคลในหนวยงานอื่น ๆ และใหความรูทางบัญชีกับบุคคล
ทั่วไปมีการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลจัดทําใหเปนระบบมากข้ึน และพัฒนาเปน
รูปแบบภาษาอังกฤษในอนาคตทําบัญชีในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

                   3.3  ดานมาตรฐานการบัญชี 

                         มีความเขาใจในแมบทการบัญชี ซึ่งเปนแนวคิดหลักพื้นฐานในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน แตไมสามารถนํามาใชทดแทนหักลาง มาตรฐานเฉพาะเรื่องได และเกี่ยวของกับงบ
การเงิน  และงบการเงินรวมที่จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคโดยทั่วไปแมบทการบัญชีเสมือนหน่ึง
รัฐธรรมนูญ แตมิไดมีไวเพื่อกําหนดมาตรฐานในการวัดมูลคามีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี การ
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นําเสนองบการเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนองบเปน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากตองการปรับยอนหลัง ตองเปรียบเทียบต้ังแตตนงวดของงวดแรกสุดที่นําเสนอมี
ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีสินคาคงเหลือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาวารายการใดที่สมควรเขาเกณฑบันทึกเปนสินคาคงเหลือมีความ
เขาใจในมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินไดการรับรูรายการทางบัญชีและทางภาษีไมเหมือนกัน กอใหเกิด
ผลแตกตางช่ัวคราวและผลแตกตางถาวร ซึ่งเปนไดทั้งดานสินทรัพยดานหน้ีสินและเพื่อกําหนด
หลักเกณฑ กิจการตองรับรูภาษีเงินไดที่ตองชําระ มีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและ
อุปกรณการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลัก ๆ คือ component approach แยกองคประกอบหลักจากอายุ
การใชงานไมเทากันและ ประมาณการรื้อถอนสําหรับสินทรัพยที่ต้ังในสัญญาเชา มูลคาซากและเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑวากิจการตองปฏิบัติทางบัญชีสําหรับที่ดินอาคารการวัดมูลคาของราคาทุนมีความ
เขาใจในมาตรฐานการบัญชีสัญญาเชาซึ่งหลักสําคัญคือตองพิจารณาเรื่องความเสี่ยง และผลตอบแทน
ไดทําการโอนไปใหผูเชาและกิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินมีความเขาใจใน
มาตรฐานการบัญชีรายไดคือตองดูความเสี่ยงและผลตอบแทนเชนกัน และตองเขาเงื่อนไขการรับรู
รายไดทุกขอและประโยชนที่กิจการไดรับในรูปของดอกเบี้ย คาสิทธิ เงินปนผลมีความเขาใจใน
มาตรฐานการบัญชีผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุพนักงานจะไดรับผลประโยชนและ
สวัสดิการพนักงานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อเกษียณอายุอาจเปนโครงการสมทบเงินหรือโครงการที่กําหนดไวโดยเสนอสินทรัพยสุทธิที่มีไว
สําหรับจายเปนผลตามนโยบายตามมูลคาปจจุบันเกี่ยวกับเงินบํานาญมีความเขาใจในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)คือ ใชกับบริษัทที่ตองการ
ขอมูลในงบการเงินในระดับหน่ึงไมตองทําการคิดลดไมตองจางผูเชียวชาญมีการเปดเผยขอมูลเนนตาม
ความตองการของผูบริหาร 

4.  อาจารยผูสอนบัญชี 

                   4.1  ดานความรูความสามารถ 

                         ไดรับความรูตามมาตรฐานการบัญชีจากการฝกอบรมสัมมนาและการศึกษาดวย
ตนเองขอมูลทางอินเตอรเนตและศึกษาดวยตนเองจากเว็บไซต  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอการเรียนการสอนและการใหความรูกับนักศึกษา และวิชาชีพ
บัญชีตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินเปนประจําเพราะนํามาใชในการ Update ความรูเพื่อ
การทํางาน หากไมมีความรู Update ก็ไมสามารถนํามาแกปญหาใหลูกคาไดความสามารถในการใช
มาตรฐานการบัญชีมีผลทําใหทานเปนที่ยอมรับจากหนวยงานสามารถทํางานไดตามเปาหมายที่วางใจ 
หนวยงานราชการ เชน กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร และไดรับการเลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน
ในระดับสูงข้ึนความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถทําใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความมั่นใจในการทํางานและพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาทางบัญชีมีความรู
ดานกฎหมายการบัญชีและขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีกฎหมายบัญชีเปรียบเหมือนกรอบการ
ปฏิบัติงานและเพื่อเปนแนวทางในการสอนและใหถูกตองตามหลักของสภาวิชาชีพบัญชีและสามารถ
ใหคําแนะนําไดเบื้องตนมีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากรและสามารถทํา

http://rdi.ssru.ac.th



 44

บัญชีใหสรรพากรยอมรับได กฎหมายภาษีอากรเปนกฎหมายที่หนวยงานราชการใชเพื่อจัดเก็บภาษี
ตองศึกษาหาความรูใหเขาใจในขอกฎหมายภาษีใหละเอียด เพื่อการเสียภาษีใหถูกตองครบถวนระดับ
ใหคําแนะนําไดเบื้องตนมีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร
ตามขอกําหนดของกรมสรรพากรและตองปรับปรุงใหสอดคลองเปนตามขอกฏหมายภาษีอากรทุก
อยางเพื่อหลีกเลียงการถูกประเมินภาษียอนหลังและคํานวณภาษีตามประมวลรัฎษากรมี
ความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
โดยยึดหลักตามมาตรฐานการบัญชีวาหลักบัญชีและขอกฎหมายขอไหนที่จําเปนตองใชในกิจการน้ัน ๆ
ศึกษาประยุกตมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการทํางานและออกแบบระบบบัญชีในสอดคลอง
กับขนาดการทํางานมีความสามารถวางระบบบัญชีและการทํางานดานบัญชีดานวางระบบงานดาน
บัญชีc]tตองยึดหลักมาตรฐานการบัญชีและขอกฎหมายมีความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชี
บริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชีสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานของตนเองและ
องคกรได 

               4.2 ดานทักษะ 

                              มีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยนําหลักการของมาตรฐานการบัญชีมาใชและพัฒนาความรูที่มีหรือรูมาแนะนําหรือมาทํางานได
ถูกตอง-    มากกวา 10 ป สามารถใหคําแนะนําไดมีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถ
และระมัดระวังรอบคอบโดยการศึกษามาตรฐานการบัญชีอยูตลอดเวลาและดูเอกสาร หรือบันทึก
ขอมูลใหถูกตองและตรวจสอบขอมูลดวยความระมัดระวังมากมีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงาน
ดวยจรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางานทุกครั้งตองคํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพอยูเสมอและมีการ
อบรมอยูเสมอตามที่กรมพัฒนาธุรกิจหรือกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชีจัดอมรมมีความชํานาญ
ทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยโดยศึกษาจากเว็บไซดที่เกี่ยวของและ
การเขารับการอบรมและสัมมนาสภาวิชาชีพบัญชีและผานทางสํานักงานอยางนอย 10 ช่ัวโมงมีการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพการ
บัญชีที่เกี่ยวของและกําหนดคูมือปฏิบัติงานและจัดใหมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพสํานักงานและ
ติดตามผลอันมีการนําไปปฏิบัติมีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชีมีความ
เขาใจในระบบงานที่ตองรับผิดชอบโดยการศึกษาและติดตามความคืบหนาทางดานบัญชีและขอ
กฎหมายอยางตอเน่ืองมีการกําหนดคูมือปฏิบัติงานและจัดใหมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพ
สํานักงานและติดตามผลอันมีการนําไปปฏิบัติมีการพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทัน
มาตรฐานสากลมีการอบรมสัมมนาผานสภาวิชาชีพบัญชี มีการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปน
นักวิชาการขามศาสตรและเปนนักปฏิบัติมีการอบรมสัมมนาผานสภาวิชาชีพบัญชี มีการเสริมสราง
การใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชีอบรมสัมมนาสื่อสารภายในองคกร เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลอบรมสัมมนาติดตาม
ขาวสารของของสภา 
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                4.3  ดานมาตรฐานการบัญชี 

                      มีความเขาใจในแมบทการบัญชี ในการจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานเปนตนแบบในการทําบัญชีใหรัดกุม แตบางหัวขอก็ไมสามารที่จะนํามาใชในของจริงไดและ
สามารถใหคําแนะนําไดมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีการนําเสนองบการเงินเปนการ
เปลี่ยนแปลงรูปการนําเสนองบการเงินจากเดิม ใชช่ือเรียกวางบดุลเปลี่ยนมาเปนงบแสดงฐานการเงิน
และมีการนําเสนองบกรเงินในเชิงเปรียบเทียบขอมูลอยางนอย 2 งวด-  ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ
งบการเงินเปน งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและใหมีการเปรียบเทียบในแตละปมี
ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีสินคาคงเหลือมีการยกเลิกคําวาตามระบบวิธีตนทุนเดิมเพื่อให
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสามารถใชไดกับสินคาคงเหลือทุกประเภทที่ไมไดระบุเปนขอยกเวนในระบบ
มาตรฐานการบัญชีมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินไดกําหนดใหกิจการรับรูหน้ีสินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการนําขอแตกตางช่ัวคราวทางบัญชีและ
ทางภาษีมาใชมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณในการพัฒนาหรือรักษา
สภาพของสินทรัพย ชีวภาพและสัมปทานเหมืองแร เชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติมีความเขาใจใน
มาตรฐานการบัญชีสัญญาเชามีการกําหนดใหกิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
และการดูความเสี่ยงและผลตอบแทนของทรัพยสินที่เชา มีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีรายได
ตองพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนและตองเขาเงื่อนไขการรับรูรายไดทุกขอการขายสินคาหรือ
ใหบริการ ตองคํานึงถึงเงื่อนไขที่ตองตกลงกันและตองเขาเงื่อนไขการรับรูรายไดทางบัญชีดวยมีความ
เขาใจในมาตรฐานการบัญชี ผลประโยชนของพนักงานเปนการกําหนดวิธีการทางบัญชีที่งายกวา
สําหรับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานแทนผลประโยชนหลังออกจากงานเปนการคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงานเมื่อเกษียน หรือเลิกทํางานมีความ
เขาใจในมาตรฐานการบัญชีการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเปน
โครงการสมทบเงินโดยแสดงใหเห็นถึงสินทรัพยสุทธิที่มีไวสําหรับจายเปนผลประโยชนตามมูลคา
ปจจุบันและอาจจะมีโครงการสมทบเงินเขากอบทุนเพื่อไวในกับพนักงานเมื่อเกษียณอายุวาปจจุบัน
มูลคาเทาไหร และอนาคตนาจะอยูที่เทาไหรมีความเขาใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)เปนแนวทางในการรายงานการเงินที่มีคุณภาพที่จะ
กอใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูประกอบการและผูใชงบการเงินอื่น ๆ เปนการ
เปดเผยขอมูลแบบงาย 

 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและทานไดรับขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 
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ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับทางการศึกษา อาชีพ 
ประลบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอย
แคไหนภายใน 1 ป 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
35 
165 

 

 
17.5 
82.5 

รวม 200 100.0 
2.  อายุ 
    20 – 25 ป 
    26 – 30 ป 
    31 – 35 ป 
    36 – 40 ป 
    41 ปข้ึนไป 

 
59 
42 
25 
39 
35 
 

 
29.5 
21.0 
12.5 
19.5 
17.5 

รวม 200 100.0 
3.  ระดับทางการศึกษา 
    ตํ่ากวาปริญญาตร ี
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
26 
122 
46 
6 

 
13.0 
61.0 
23.0 
3.0 

รวม 200 100.0 
4.  อาชีพ 
    ผูทําบัญชี 
    ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
    ธุรกิจการจัดทําบัญชี 
    อาจารยผูสอนบัญชี 

 
50 
48 
57 
45 

 
25.0 
24.0 
28.5 
22.5 

รวม 200 100.0 
5.  ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชี 
    ตํ่ากวา 5 ป 
    5 – 10 ป 
    มากกวา 10 ป 

 
95 
42 
63 

 
47.5 
21.0 
31.5 

รวม 200 100.0 
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สถานภาพ จํานวน รอยละ 
6.  ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 
    ไมเคย 
    1 – 5 ครั้ง 
    6 – 10 ครั้ง 
    มากกวา 10 ครั้ง 
 

 
17 
97 
33 
53 

 
8.5 

48.5 
16.5 
26.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย เมื่อพิจารณาตามอายุ สวนใหญอยูในกลุมอายุ 20 – 25 ปมากที่สุด รองลงมาคือ 26 – 30 ป 
, 36 – 40 ป , 41 ปข้ึนไป และ 31 – 35 ป สวนระดับทางการศึกษา สวนใหญมีระดับทางการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือปริญญาโท , ตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาเอก สวน
อาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจการจัดทําบัญชีมากที่สุด รองลงมาคือ ผูทําบัญชี , ผูมีหนาที่
จัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี สวนประสบการณทํางานที่เกี่ยวกับงานดานบัญชี สวนใหญมี
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวกับงานดานบัญชีตํ่ากวา 5 ปมากที่สุด รองลงมาคือ มากกวา 10 ป และ  
5 – 10 ป  สวนทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป สวนใหญมี
ความถ่ีในการรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภายใน 1 ป 1 – 5 ครั้งมากที่สุด รองลงมาคือ 
มากกวา 10 ครั้ง , 6 – 10 ครั้ง และ ไมเคยรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ตามลําดับ  

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหนักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีของผูทําบัญชี  ผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีดานความรูความสามารถ  ดาน
ทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี โดยใชวิธีการคํานวณคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนราย
ดานและรายขอ ดังแสดงในตาราง 3 – 30 

 

ตารางท่ี 3 ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยรวมรายดาน (N = 200) 

รวมรายดาน x  S.D. คาอันดับ แปลผล 
1.  ดานความรูความสามารถ 
2.  ดานทักษะ 
3.  ดานมาตรฐานการบัญชี 
 

3.6195 
3.6790 
3.5572 

.66761 

.68374 

.80700 

2 
1 
3 

มาก 
มาก 
มาก 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งดานทักษะ
จะมีความพรอมมากที่สุด รองลงมาคือดานความรูความสามารถ และดานมาตรฐานการบัญชี
ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดาน
ความรูความสามารถ 

ดานความรูความสามารถ x  S.D. คาอันดับ แปลผล 
1.  ความรูตามมาตรฐานการบัญชี 
2.  ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอ    
    ความกาวหนาในหนาที่การงาน 
3.  ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปน 
    ที่ยอมรับในหนวยงาน 
4.  ความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอ 
    ความสามารถของทาน 
5.  มีความรูดานกฎหมายการบัญชี และขอกําหนดของ 
    สภาวิชาชีพบัญชี 
6.  มีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของ 
    สรรพากร 
7.  มีการปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจใหเหมมาะสม และ 
    ถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร 
8.  มีความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพในการทํางาน 
9.  มีความสามารถวางระบบบัญชี และการทํางานดาน 
    บัญชี 
10.มีความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชี   
    บริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี 
 

3.4750 
3.7050 

 
3.7200 

 
3.7700 

 
3.4750 

 
3.5000 

 
3.6850 

 
3.7950 
 
3.5450 
 
3.5250 

.84436 

.84352 
 

.82766 
 

.78753 
 

.87361 
 

.80201 
 

.76728 
 

.77198 
 
.87280 
 
.85618 

9 
4 
 
3 
 
2 
 
9 
 
8 
 
5 
 
1 

 
6 
 
7 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับมาก โดยดานความรู
ความสามารถในเรื่องของมีความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
มากที่สุด รองลงมาคือความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทาน , 
ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่ยอมรับในหนวยงาน , ความรูเรื่องการใช
มาตรฐานการบัญชีตอความกาวหนาในหนาที่การงาน , มีการปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจใหเหมมาะสม 
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และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร , มีความสามารถวางระบบบัญชี และการทํางานดานบัญชี , มี
ความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี , มีความรู
ดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร , มีความรูดานกฎหมายการบัญชี และ
ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี และความรูตามมาตรฐานการบัญชี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดาน
ทักษะ 

ดานทักษะ x  S.D. คาอันดับ แปลผล 
1.  มีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําให 
    เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
2.  มีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวย 
    ความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ 
3.  มีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวย 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.  มีความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยาง 
    ตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 
5.  มีการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความ 
    นาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตาม 
    กรอบวิชาชีพ 
6.  มีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการ 
    ทํางานดานบัญชี 
7.  มีการพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาว 
    ทันมาตรฐานสากล 
8.  มีการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปน 
    นักวิชาการขามศาสตรและนักปฏิบัติ 
9.  มีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิต 
    สาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี 
10.มีการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทัน   
    มาตรฐานสากล 
 

3.8550 
 

3.7450 
 

3.7250 
 

3.6950 
 

3.7100 
 
 

3.5750 
 

3.6550 
 

3.5500 
 

3.6650 
 

3.6150 

.80449 
 

.82668 
 

.80162 
 

.79696 
 

.71305 
 
 

.86494 
 

.86587 
 

.88964 
 

.85817 
 

.87785 

1 
 
2 
 
3 
 
5 
 
4 
 
 
9 
 
7 
 

10 
 
6 
 
8 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับมาก โดยดานทักษะในเรื่อง
ของมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ
มีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ , มีการพัฒนาฝกอบรมการ
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ปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ , มีการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปน
ประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพ , มีความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนา
ความรูใหทันสมัยอยูเสมอ , มีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี , มี
การพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล , มีการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทัน
มาตรฐานสากล , มีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชี และมีการยกระดับนัก
บัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและนักปฏิบัติ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6 ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดาน
มาตรฐานการบัญชี 

ดานมาตรฐานการบัญชี x  S.D. คาอันดับ แปลผล 
1. แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)   
   การนําเสนองบประมาณ 
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  
   สินคาคงเหลือ 
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบ 
   กระแสเงินสด 
5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  
   นโยบายบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง 
   บัญชี 
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  
   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
7. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  
   สัญญากอสราง 
8. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552)  
   ภาษีเงินได 
9. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
10.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  
    สัญญาเชา 
11.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  
    รายได 
12. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของ 
     พนักงาน 
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ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6 ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดาน
มาตรฐานการบัญชี (ตอ) 

ดานมาตรฐานการบัญชี x  S.D. คาอันดับ แปลผล 
13. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  
     การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
14. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  
     ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและ 
     เปลี่ยนเงินตรา 
15. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)   
     ตนทุนการกูยืม 
16. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  
     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ 
     เกี่ยวของกัน 
17. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการ 
     รายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 
18. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  
     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
19. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  
     เงินลงทุนในบริษัทรวม 
20. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2552)  
     การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน 
     เฟอรุนแรง 
21. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  
     สวนไดเสียในการรวมคา 
22. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง  
     2552) กําไรตอหุน 
23. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง  
     2552) งบการเงินระหวากาล 
24. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง  
     2552) การดอยคาของสินทรัพย 
25. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง  
     2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ 
     เกิดข้ึนและ สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
26. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง  
     2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
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ตารางท่ี 6 ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดาน
มาตรฐานการบัญชี (ตอ) 

ดานมาตรฐานการบัญชี x  S.D. คาอันดับ แปลผล 
27. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง  
     2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
28. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  
     การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  
29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  
     (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
30. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
     (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือ 
     ไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
31. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  
     การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
32. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ 
     กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) 
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานการบัญชี อยูในระดับ
มาก โดยในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสดมากที่สุด 
รองลงมาคือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนอ
งบประมาณ , แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การ
ดอยคาของสินทรัพย , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552) ภาษีเงินได , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 
2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
ผลประโยชนของพนักงาน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน , มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  ตนทุนการกูยืม ,
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบ
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การเงินระหวากาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราและเปลี่ยนเงินตรา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน , มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) , 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ , มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมิน
คาแหลงทรัพยากรแร 

 

ตารางท่ี 7 เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(รายดาน) 

เพศกับความพรอมในการใช 
มาตรฐานการบัญชี 

เพศ x  S.D. t Sig. 

1. ดานความรูความสามารถ 
 

ชาย 
หญิง 

3.7457 
3.5927 

.69720 

.66024 
1.233 

 
.219 

 
2. ดานทักษะ 
 

ชาย 
หญิง 

3.7800 
3.6576 

.69908 

.68067 
.962 

 
.377 

 
3. ดานมาตรฐานการบัญชี ชาย 

หญิง 
3.8491 
3.4953 

.71017 

.81464 
 

2.387 .018 

 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ และดานทักษะ เพศ
ที่แตกตางกันไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียนตางกัน แมวาเพศชายจะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียนมากกวาเพศหญิงเล็กนอย แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนใน
ดานของมาตรฐานทางการบัญชี เพศที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน โดยเพศชายจะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 8 เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ดานความรูความสามารถ) 

เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐาน 
การบัญชี (ดานความรูความสามารถ) 

เพศ x  S.D. t Sig. 

1.  ความรูตามมาตรฐานการบัญชี ชาย 
หญิง 

3.6000 
3.4485 

.84714 

.84396 
.964 .336 

2.  ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอ 
    ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

ชาย 
หญิง 

3.9714 
3.6485 

.89066 

.82496 
2.074 .039 

3.  ความสามารถในการใชมาตรฐานการ 
    บัญชีทําใหเปนที่ยอมรับในหนวยงาน 

ชาย 
หญิง 

3.8286 
3.6970 

.89066 

.81468 
.854 .394 

4.  ความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชี 
    ผลตอความสามารถของทาน 

ชาย 
หญิง 

3.9714 
3.7273 

.78537 

.78370 
1.637 .096 

5. ความรูดานกฎหมายการบัญชี และ 
   ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี 

ชาย 
หญิง 

3.7143 
3.4242 

.71007 

.89818 
2.088 .041 

6. ความรูดานกฎหมายภาษีอากรและ 
   ขอกําหนดของสรรพากร 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.4606 

.79600 

.80013 
1.513 .132 

7. การปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจใหเหมาะสม  
   และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร 

ชาย 
หญิง 

3.8000 
3.6606 

.83314 

.75302 
.976 .330 

8. ความสามารถในการทํางานดานบัญชีให 
   เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

ชาย 
หญิง 

3.8286 
3.7879 

.85700 

.75537 
.283 .778 

9. ความสามารถวางระบบบัญชี และการ 
   ทํางานดานบัญชี 

ชาย 
หญิง 

3.5714 
3.5394 

.94824 

.85893 
.197 .844 

10.ความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การ 
    บัญชีบริหาร การภาษีอากรและ 
    เทคโนโลยีการบัญชี 
 

ชาย 
หญิง 

3.4857 
3.5333 

.91944 

.84488 
-.298 .766 

 

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ  เพศที่แตกตางกันทํา
ใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรู
ความสามารถ) ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ดานของความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอความกาวหนาในหนาที่การงาน และความรูดาน
กฎหมายการบัญชี และขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เพศที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในดาน
ของความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรู
ความสามารถ) ตางกัน โดยเพศชายจะมีความพรอมมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สวนในดานของความรูตามมาตรฐานการบัญชี , ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่
ยอมรับในหนวยงาน , ความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทาน , ความรู
ดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร , การปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจใหเหมมาะสม 
และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร , ความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน , ความสามารถวางระบบบัญชี และการทํางานดานบัญชี และความรูการทําบัญชี การสอบ
บัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี เพศที่แตกตางกันไมทําใหมีความพรอม
ตางกัน แมวาเพศชายจะมีความพรอมมากกวาเพศหญิงเล็กนอย แตไมมีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 

ตารางท่ี 9 เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ดานทักษะ) (ตอ) 

เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐาน 
การบัญชี (ดานทักษะ) 

เพศ x  S.D. t Sig. 

1. ประสบการณในการทํางานดานบัญชีทํา      
    ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

ชาย 
หญิง 

3.8857 
3.8485 

.86675 

.79331 
.248 .804 

2. ความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวย 
   ความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ 

ชาย 
หญิง 

3.8857 
3.7152 

.90005 

.81004 
1.109 .269 

3. การพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวย 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.7333 

.90005 

.78191 
-.318 .750 

4. ความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยาง 
   ตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยู 
   เสมอ 

ชาย 
หญิง 

3.7429 
3.6848 

.81684 

.79485 
.390 .697 

5. การปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิด 
   ความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอ 
   สวนรวมตามกรอบวิชาชีพ 

ชาย 
หญิง 

3.8286 
3.6848 

.78537 

.69674 
1.084 .280 

6. การวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการ 
   ทํางานดานบัญชี 

ชาย 
หญิง 

3.6571 
3.5576 

.83817 

.87200 
.618 .538 

7. การพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีให 
   กาวทันมาตรฐานสากล 

ชาย 
หญิง 

3.8286 
3.6182 

.85700 

.86583 
1.308 .192 

8. การยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปน 
   นักวิชาการขามศาสตรและนักปฏิบัติ 

ชาย 
หญิง 

3.8000 
3.4970 

.83314 

.89459 
1.841 .067 

9. การเสริมสรางการใหบริการดวยจิต 
   สาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี 

ชาย 
หญิง 

3.7143 
3.6545 

.82503 

.86711 
.373 .709 

10.การพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทัน 
    มาตรฐานสากล 

ชาย 
หญิง 

3.7714 
3.5818 

.87735 

.87703 
1.162 .247 
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จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของทักษะ เพศที่แตกตางกันไมทําใหมีความ
พรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) ตางกัน 
ดังน้ี 

ดานความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตอประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน , ความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวัง
รอบคอบ , การพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ , ความชํานาญทางวิชาชีพ
เพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ , การปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความ
นาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพ , การวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการ
ทํางานดานบัญชี , การพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล , การยกระดับนัก
บัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและนักปฏิบัติ , การเสริมสรางการใหบริการดวยจิต
สาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล เพศที่แตกตาง
กันไมทําใหมีความพรอมตางกัน แมวาเพศชายจะมีความพรอมมากกวาเพศหญิงเล็กนอย แตไมมี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 10 เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐาน 
การบัญชี (ดานมาตรฐานบัญชี) 

เพศ x  S.D. t Sig. 

1. แมบทการบัญชี  ชาย 
หญิง 

3.8000 
3.5394 

.90098 

.87997 
1.585 .115 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  การ 
   นําเสนองบประมาณ 

ชาย 
หญิง 

3.8571 
3.5515 

.87927 

.89991 
1.832 .068 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2  สินคา 
   คงเหลือ 

ชาย 
หญิง 

3.8571 
3.5576 

.87927 

.91299 
1.774 .078 

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  งบกระแส 
   เงินสด 

ชาย 
หญิง 

3.9143 
3.7091 

.91944 
2.45699 

.486 .627 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  นโยบาย 
   บัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง 
   บัญชี 

ชาย 
หญิง 

3.8286 
3.5333 

.89066 
1.71270 

.990 .323 

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10    
   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา 
   รายงาน 

ชาย 
หญิง 

3.7143 
3.4061 

.92582 

.90323 
1.826 .069 

7. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 สัญญา 
   กอสราง 
 

ชาย 
หญิง 

3.6286 
3.2848 

.94202 

.92924 
1.983 .049 
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ตารางท่ี 10 เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐาน 
การบัญชี (ดานมาตรฐานบัญชี) 

เพศ x  S.D. t Sig. 

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงิน 
   ได 

ชาย 
หญิง 

3.6286 
3.4667 

.77024 

.88023 
1.009 .314 

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  ที่ดิน  
   อาคาร และอุปกรณ  

ชาย 
หญิง 

3.8000 
3.4848 

.83314 

.87378 
1.953 .052 

10. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  สัญญา 
    เชา 

ชาย 
หญิง 

3.8000 
3.3697 

.75926 

.88500 
2.674 .008 

11. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  รายได ชาย 
หญิง 

3.9143 
3.5515 

.78108 

.91336 
2.419 .019 

12. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  
     ผลประโยชนของพนักงาน 

ชาย 
หญิง 

3.8286 
3.3939 

.85700 

.97341 
2.447 .015 

13. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  การ 
     บัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ชาย 
หญิง 

3.5429 
3.2606 

81684 
.96838 

1.607 .110 

14. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21   
     ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
     อัตราและเปลี่ยนเงินตรา 

ชาย 
หญิง 

3.7429 
3.3212 

.78000 

.87644 
2.633 .009 

15. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 ตนทุน 
     การกูยืม 

ชาย 
หญิง 

3.7143 
3.3576 

.85994 

.87619 
2.195 .029 

16. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การ 
     เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
     กิจการที่เกี่ยวของกัน 

ชาย 
หญิง 

3.8857 
3.3879 

.79600 

.93436 
3.255 .002 

17. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การ 
     บัญชีและการรายงานโครงการ 
     ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.3333 

.90005 
1.00203 

1.922 .056 

18. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบ 
     การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
     กิจการ 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.3818 

 

.93215 

.97826 
1.683 .094 

19. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เงิน 
     ลงทุนในบริษัทรวม 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.3636 

.86675 

.94411 
1.858 .065 

20. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การ 
     รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
     ที่เงินเฟอรุนแรง 

ชาย 
หญิง 

3.7429 
3.2909 

.85209 

.99400 
2.501 .013 
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ตารางที่ 10 เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

เพศกับความพรอมในการใชมาตรฐาน 
การบัญชี (ดานมาตรฐานบัญชี) 

เพศ x  S.D. t Sig. 

21. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สวนได 
     เสียในการรวมคา 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.3394 

.83213 

.96586 
1.971 .050 

22. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  กําไร 
     ตอหุน 

ชาย 
หญิง 

3.8000 
3.3818 

.93305 

.94011 
2.393 .018 

23. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  งบ 
     การเงินระหวางกาล 

ชาย 
หญิง 

3.6286 
3.3515 

.77024 
1.01697 

1.521 .130 

24. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  การ 
     ดอยคาของสินทรัพย 

ชาย 
หญิง 

3.7429 
3.4485 

.78000 

.91336 
1.774 .078 

25. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37  
     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ 
     เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 

ชาย 
หญิง 

3.8000 
3.4485 

.71948 

.82938 
2.327 .021 

26. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38  
     สินทรัพยไมมีตัวตน 

ชาย 
หญิง 

3.7429 
3.4242 

.81684 

.89818 
1.935 .054 

27. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40  
     อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.3273 

.79600 

.97633 
2.032 .043 

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 
     ที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  

ชาย 
หญิง 

3.4857 
3.2606 

.85307 

.98709 
1.253 .212 

29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 
     ที่ 3 การรวมธุรกิจ 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.2788 

.86675 

.96644 
2.302 .022 

30. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 
     ที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อ 
     ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

ชาย 
หญิง 

3.6571 
3.2727 

.87255 

.97132 
2.163 .032 

31. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 
     ที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลง   
     ทรัพยากรแร 

ชาย 
หญิง 

3.5143 
3.0970 

.85307 

.98293 
2.331 .021 

32. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย 
     สาธารณะ (NPAEs) 
 

ชาย 
หญิง 

3.6857 
3.3030 

.79600 
1.01467 

2.097 .037 
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของมาตรฐานบัญชี  เพศที่แตกตางกันทําใหมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐาน
บัญชี)ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ดานความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตอมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 สัญญากอสราง 
, มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  รายได , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 ตนทุนการกูยืม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สวนไดเสียในการรวมคา , มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 33  กําไรตอหุน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ
เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน , 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก , มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) เพศที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) ตางกัน โดยเพศชายจะมี
ความพรอมมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนในดานของแมบทการบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  การนําเสนองบประมาณ , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2  สินคาคงเหลือ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  งบกระแสเงินสด , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  นโยบายบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 10  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงิน
ได , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  สัญญา
เชา ,มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทรวม , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  งบการเงินระหวางกาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  การดอยคา
ของสินทรัพย , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 สินทรัพยไมมีตัวตน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ เพศที่แตกตางกันไมทําใหมีความพรอมตางกัน แมวา
เพศชายจะมีความพรอมมากกวาเพศหญิงเล็กนอย แตไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตารางท่ี 11 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1.ดานความรู 
  ความสามารถ 
 
 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3949 
3.4690 
3.2720 
3.9923 
4.0114 

.46142 

.45665 

.53737 

.73856 

.81160 

F = 12.190 
Sig. = .000 

 
 
 

(1),(2),(3)
>(4),(5) 

2. ดานทักษะ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4847 
3.4929 
3.5040 
4.0487 
3.9429 

.52876 

.56542 

.59825 

.70370 

.84167 
 

F = 7.368 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

3. ดานมาตรฐานการ 
   บัญชี 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3867 
3.2835 
3.2925 
3.9607 
3.9125 

59031 
.61048 
.65791 
.87031 
1.05097 

F = 7.552 
Sig. = .000 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ ดานทักษะ และ
ดานของมาตรฐานทางการบัญชี อายุที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ดานของความรูความสามารถ กลุมอายุ 20 – 25 ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป จะมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา กลุมอายุ 36 – 40 
ป และ 41 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ดานทักษะ กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานทางการบัญชี กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป , 26 – 30 ป และ 
31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 12 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชี          

(ดานความรูความสามารถ) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ความรูตามมาตรฐาน   
   การบัญชี 
 
 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1695 
3.2857 
3.1600 
3.8718 
4.0000 

.49663 

.55373 

.62450 
1.03057 
1.08465 

F = 10.570 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

2. ความรูเรื่องการใช 
   มาตรฐานการบัญชีตอ 
   ความกาวหนาในหนาที ่
   การงาน 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5424 
3.6190 
3.4400 
3.8718 
4.0857 

.67778 

.53885 

.71181 
1.12810 
.98134 

F = 3.619 
Sig. = .007 

 

- 

3. ความสามารถในการใช 
    มาตรฐานการบัญชีทํา 
    ใหเปนที่ยอมรับใน 
    หนวยงาน 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5424 
3.5952 
3.2800 
4.0256 
4.1429 

.72687 

.62701 

.73711 

.95936 

.84515 

F = 7.066 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(3) 

4. ความสนใจการใช 
   มาตรฐานการบัญชีมีผล 
   ตอความสามารถของ 
   ทาน 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5424 
3.7143 
3.4400 
4.0769 
4.1143 

.70275 

.74197 

.65064 

.77407 

.86675 

F = 6.103 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(3) 

5. ความรูดานกฎหมาย 
   การบัญชี และ 
   ขอกําหนดของสภา 
   วิชาชีพบัญชี 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2373 
3.2381 
3.2800 
3.8205 
3.9143 

.70317 

.82075 

.84261 

.88472 

.95090 

F = 6.516 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(3) 

6. ความรูดานกฎหมาย 
   ภาษีอากรและ 
   ขอกําหนดของ 
   สรรพากร 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2712 
3.2619 
3.2000 
3.8974 
3.9429 

.69059 

.62701 

.76376 

.71800 

.93755 
 

F = 9.429 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 12 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชี          

(ดานความรูความสามารถ) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

7. การปรับปรุงบัญชีของ 
    ธุรกิจใหเหมมาะสม  
    และถูกตองตาม 
    กฎหมายภาษีอากร 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4068 
3.5476 
3.2800 
4.1538 
4.0857 

.59069 

.59274 

.61373 

.84413 

.81787 

F = 12.332 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

8. ความสามารถในการ 
   ทํางานดานบัญชีใหเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพในการ 
   ทํางาน 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5254 
3.6905 
3.4800 
4.2308 
4.1143 

.70359 

.64347 

.58595 

.77668 

.83213 

F = 8.838 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

9. ความสามารถวาง 
   ระบบบัญชี และการ 
   ทํางานดานบัญชี 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3051 
3.3571 
3.1600 
4.0769 
3.8571 

.74866 

.72655 

.80000 

.95655 

.84515 

F = 8.732 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

10. ความรูการทําบัญชี 
การสอบบัญชี การบัญชี
บริหาร  การภาษีอากร
และเทคโนโลยีการบัญชี 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4068 
3.3810 
3.0000 
3.8974 
3.8571 

.76831 

.58236 

.70711 

.94018 
1.00419 

F = 6.800 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(3) 

 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ  อายุที่แตกตางกันทํา
ใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรู
ความสามารถ) ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ความรูตามมาตรฐานการบัญชี , ความสามารถวางระบบบัญชี และการทํางานดานบัญชี , 
ความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน , การปรับปรุงบัญชีของธุรกิจ
ใหเหมมาะสม และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร และความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนด
ของสรรพากร กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป , 26 – 
30 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่ยอมรับในหนวยงาน , ความสนใจการ
ใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทาน และความรูดานกฎหมายการบัญชี และ
ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ)  มากกวา กลุมอายุ 
20 – 25 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี 
กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) มากกวา 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนในดานของความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอความกาวหนาในหนาที่การงาน อายุที่ตางกัน
ไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน แมวา กลุม
อายุ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
ความรูความสามารถ) มากกวากลุมอายุอื่น แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 13 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 

(ดานทักษะ) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ประสบการณในการ 
   ทํางานดานบัญชีทําให 
   เกิดประสิทธิภาพใน 
   การทํางาน 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5593 
3.6667 
3.5200 
4.3077 
4.3143 

.74905 

.61154 

.65320 

.83205 

.75815 

F = 11.642 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

2. ความชํานาญในวิชาชีพ 
   บัญชีดวยความสามารถ 
   และระมัดระวัง 
   รอบคอบ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4407 
3.5000 
3.4800 
4.3077 
4.1143 

.65050 

.63438 

.71414 

.79980 

.96319 

F = 11.999 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

3. การพัฒนาฝกอบรม 
   การปฏิบัติงานดวย 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5424 
3.5476 
3.6000 
3.9487 
4.0857 

 

.56697 

.70546 

.81650 

.94448 

.91944 

F = 4.219 
Sig. = .003 

 

5)>(1) 
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ตารางท่ี 13 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 

(ดานทักษะ) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

4. ความชํานาญทาง 
   วิชาชีพเพิ่มเติมอยา 
   ตอเน่ืองเพื่อพัฒนา 
   ความรูใหทันสมัยอยู 
   เสมอ 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5932 
3.4762 
3.5200 
3.9744 
3.9429 

.69775 

.77264 

.82260 

.81069 

.83817 

F = 3.551 
Sig. = .008 

 

- 

5.การปฏิบัติงานใน 
  วิชาชีพเพื่อใหเกิดความ 
  นาเช่ือถือและเปน 
  ประโยชนตอสวนรวม 
  ตามกรอบวิชาชีพ 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4746 
3.6905 
3.6000 
4.0000 
3.8857 

.70359 

.64347 

.64550 

.64889 

.79600 

F = 4.157 
Sig. = .003 

 

(4)>(1) 

6. การวางรากฐาน ระบบ  
   และกลไกในการทํางาน 
  ดานบัญชี 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4407 
3.3810 
3.3200 
4.0000 
3.7429 

.74905 

.79487 

.74833 

.88852 
1.01003 

F = 4.391 
Sig. = .002 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

7. การพัฒนาความรูดาน 
   วิชาชีพบัญชีใหกาวทัน 
   มาตรฐานสากล 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5085 
3.3810 
3.5200 
4.0513 
3.8857 

.70400 

.82499 

.82260 

.88700 

.99325 

F = 4.600 
Sig. = .001 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

8. การยกระดับนักบัญชี 
   ไทยใหมีทักษะเปน 
   นักวิชาการขามศาสตร 
   และนักปฏิบัติ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4746 
3.2857 
3.4800 
3.8718 
3.6857 

.75100 

.83478 

.91833 

.83286 
1.10537 

F = 2.634 
Sig. = .035 

 

(4),(5)> 
(1),(2) 

9. การเสริมสรางการ 
   ใหบริการดวยจิต 
   สาธารณะเขาใจใน 
   วิชาชีพบัญชี 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4746 
3.4762 
3.6000 
3.9744 
3.9143 

.77362 

.80359 

.70711 

.70663 
1.14716 

F = 3.436 
Sig. = .010 

 

(4),(5)> 
(1),(2) 
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ตารางท่ี 13 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 

(ดานทักษะ) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

10. การพัฒนาระบบ 
     บัญชีใหกาวทัน 
     มาตรฐานสากล 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3390 
3.5238 
3.4000 
4.0513 
3.8571 

.77926 

.74041 

.86603 

.82554 
1.03307 

F = 5.472 
Sig. = .000 

 

(4)>(1) 

 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของทักษะ  อายุที่แตกตางกันทําใหมีความ
พรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) ตางกัน 
จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ดานประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  , ความ

ชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ และการพัฒนาความรูดานวิชาชีพ
บัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป , 26 
– 30 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและนักปฏิบัติ และการ
เสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป 
จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา 
กลุมอายุ 20 – 25 ป และ 26 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชี กลุมอายุ 36 – 40 ป จะมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา กลุม
อายุ 20 – 25 ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบ
วิชาชีพ และการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล กลุมอายุ 36 – 40 ป จะมีความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 
ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุมอายุ 41 ปข้ึนไป จะมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา กลุม
อายุ 20 – 25 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สวนดานความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 
อายุที่แตกตางกันไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ดานทักษะ) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 14 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. แมบทการบัญชี  
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

 

3.4237 
3.2857 
3.3200 
4.0256 
3.9143 

.77021 

.80504 

.74833 

.87320 
1.01087 

F = 6.501 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

2. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 1  การนําเสนอ 
   งบประมาณ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

 

3.4915 
3.3333 
3.2400 
3.9744 
3.9714 

.72808 

.75439 

.83066 

.98641 
1.04278 

F = 5.803 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(2),(3) 

3. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 2  สินคา 
   คงเหลือ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.5424 
3.3095 
3.2400 
4.0000 
3.9143 

.83711 

.74860 

.66332 

.97333 
1.06747 

F = 5.453 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(2),(3) 

4. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 7  งบกระแส 
   เงินสด 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

4.0508 
3.2857 
3.3600 
3.8974 
3.8857 

3.91471 
.70834 
.81035 
.96777 
1.07844 

F = .959 
Sig. = .431 

 

- 
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ตารางท่ี 14 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

5. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 8  นโยบาย 
   บัญชีการเปลี่ยนแปลง 
   ประมาณการทางบัญชี 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1695 
3.3333 
3.1200 
4.4615 
3.9429 

.67345 

.84584 

.66583 
3.04221 
1.08310 

F = 5.611 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

6. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 10  เหตุการณ 
   ภายหลังรอบระยะเวลา 
  รายงาน 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2034 
3.2381 
3.1600 
3.8718 
3.9143 

.73765 

.69175 

.74610 
1.05580 
1.03955 

F = 7.480 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

7. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 11 สัญญา 
   กอสราง 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.0508 
3.0714 
3.0000 
3.7949 
3.9143 

.62763 

.67690 

.64550 
1.12810 
1.14716 

F = 10.260 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

8. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3051 
3.2143 
3.2800 
3.8974 
3.8571 

.77135 

.64527 

.67823 

.88243 
1.06116 

F = 6.537 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2) 

9. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 16  ที่ดิน  
    อาคาร และอุปกรณ  
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3051 
3.4524 
3.2800 
3.8205 
3.9143 

.70109 

.77152 

.79162 

.96986 
1.01087 

F = 4.662 
Sig. = .001 

 

(5)>(1) 

10.มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 17  สัญญาเชา 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2542 
3.1667 
3.2400 
3.7436 
3.9143 

.73328 

.65951 

.77889 

.93803 
1.06747 

F = 6.333 
Sig. = .000 

 

(5)> 
(1),(2) 
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ตารางท่ี 14 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อายุกบัความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

11. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 18  รายได 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3898 
3.4286 
3.2800 
4.0256 
4.0000 

.74317 

.70340 

.84261 

.93153 
1.08465 

F = 6.515 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

12. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 19  
     ผลประโยชนของ 
     พนักงาน 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2542 
3.2143 
3.2000 
3.9744 
3.7714 

.80072 

.84206 

.91287 

.98641 
1.11370 

F = 6.017 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

13. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 20  การบัญชี 
     สําหรับเงินอุดหนุน 
     จากรัฐบาล 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1017 
3.0000 
3.0000 
3.7692 
3.7429 

.75874 

.91064 

.81650 

.95866 
1.03875 

F = 7.480 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 

14. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 21 ผลกระทบ 
     จากการเปลี่ยนแปลง 
     ของอัตราและเปลี่ยน 
     เงินตรา 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3390 
3.1667 
3.0000 
3.7949 
3.6000 

.77926 

.85302 

.70711 

.83286 
1.00587 

F = 4.946 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(2),(3) 

15. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 23 ตนทุนการ 
     กูยืม 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3051 
3.1667 
3.0800 
3.7949 
3.7429 

.81482 

.72974 

.70238 

.83286 
1.09391 

F = 5.425 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(2),(3) 

16. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 24 การ 
     เปดเผยขอมูล 
     เกี่ยวกับบุคคลหรือ 
     กิจการที่เกี่ยวของกัน 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3220 
3.3095 
3.1200 
3.7949 
3.8286 

.75294 

.92362 

.88129 

.89382 
1.09774 

F = 4.339 
Sig. = .002 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 14 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

17. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 26 การบัญชี 
     และการรายงาน 
     โครงการผลประโยชน 
     เมื่อเกษียณอายุ 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2034 
3.1190 
3.1200 
3.8974 
3.6857 

.78300 

.88902 

.97125 
1.04617 
1.13167 

 

F = 5.564 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

18. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 27 งบการเงิน 
     รวมและงบการเงิน 
     เฉพาะกิจการ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3390 
3.0952 
3.1200 
3.7949 
3.8286 

.84303 

.93207 

.92736 

.92280 
1.09774 

F = 5.236 
Sig. = .001 

 

(4),(5)> 
(2) 

19. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 28 เงินลงทุน 
     ในบริษัทรวม 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3559 
3.1190 
3.0400 
3.7949 
3.7429 

.82551 

.88902 

.84063 

.86388 
1.09391 

F = 5.181 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(2),(3) 

20. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 29  การ 
     รายงานทางการเงิน 
     ในสภาพเศรษฐกิจที่ 
     เงินเฟอรุนแรง 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2034 
3.0476 
3.1600 
3.7949 
3.7143 

.84649 

.73093 

.85049 
1.05580 
1.22646 

F = 5.116 
Sig. = .001 

 

(4)>(2) 

21. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 31  สวนได 
     เสียในการรวมคา 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1525 
3.0952 
3.3600 
3.8462 
3.7143 

.71471 

.69175 

.90738 
1.08914 
1.17752 

F = 5.677 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2) 

22. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 33  กําไรตอ 
     หุน 

 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2542 
3.0476 
3.2400 
3.9487 
3.8857 

.77889 

.66083 

.83066 

.99865 
1.15737 

F = 8.440 
Sig. = .000 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 14 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

23. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 34  งบ 
     การเงินระหวางกาล 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.2373 
3.0952 
3.2000 
3.7949 
3.7429 

.79522 

.82075 
1.04083 
1.03057 
1.14642 

 
 

F = 4.631 
Sig. = .001 

 

(4)>(2) 

24. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 36  การดอย 
     คาของสินทรัพย 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.4068 
3.2857 
3.1600 
3.8718 
3.7429 

.74553 

.70834 

.89815 

.92280 
1.12047 

F = 4.234 
Sig. = .003 

 

(4)>(3) 

25. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 37 ประมาณ 
     การหน้ีสิน หน้ีสินที่ 
     อาจเกิดข้ึนและ 
     สินทรัพยที่อาจ 
     เกิดข้ึน 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3898 
3.3571 
3.3600 
3.6667 
3.8286 

.78821 

.65598 

.63770 

.89834 

.98476 

F = 2.649 
Sig. = .035 

 

(5)> 
(1),(2),(3) 

26. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 38 สินทรัพย 
     ไมมีตัวตน 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.3390 
3.3095 
3.3600 
3.7436 
3.7143 

.77926 

.81114 

.75719 

.93803 
1.10004 

F = 2.391 
Sig. = .052 

 

- 

27. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 40 
     อสังหาริมทรัพยเพื่อ 
     การลงทุน 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1695 
3.2619 
3.1600 
3.6923 
3.7429 

.81267 

.88509 

.80000 
1.05516 
1.09391 

 

F = 3.698 
Sig. = .006 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 14 อายุกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อายุกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อายุ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

28. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 2  
     การจายโดยใชหุนเปน 
     เกณฑ  
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1186 
3.0000 
3.1200 
3.7179 
3.6286 

.74475 

.88345 

.78102 
1.12270 
1.11370 

 

F = 4.942 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2) 

29. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 3  
     การรวมธุรกิจ 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1356 
3.0476 
3.2800 
3.7949 
3.6286 

.75333 

.88214 

.84261 
1.08044 
1.08697 

F = 5.013 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2) 

30. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 5  
     สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     ที่ถือไวเพื่อขายและ 
     การดําเนินงานที่ 
     ยกเลิก 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1525 
3.0476 
3.2000 
3.7692 
3.6286 

.80545 

.85404 

.91287 
1.01207 
1.11370 

F = 4.699 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2) 

31. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 6  
     การสํารวจและ 
     ประเมินคาแหลง 
     ทรัพยากรแร 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

2.9661 
2.9286 
3.0800 
3.5128 
3.4857 

.80870 

.86653 

.95394 
1.04810 
1.12122 

F = 3.669 
Sig. = .007 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

32. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินสําหรับ 
     กิจการที่ไมมีสวนได 
     เสียสาธารณะ  
     (NPAEs) 
 

(1) 20 – 25 ป 
(2) 26 – 30 ป 
(3) 31 – 35 ป 
(4) 36 – 40 ป 
(5) 41 ปข้ึนไป 

3.1864 
3.0714 
3.2400 
3.7179 
3.7429 

.89970 

.94721 

.83066 
1.02466 
1.06668 

F = 4.290 
Sig. = .002 

 

(4),(5)> 
(1),(2),(3) 
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของมาตรฐานบัญชี  อายุที่แตกตางกันทําใหมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐาน
บัญชี) ตางกนั จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ดานแมบทการบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 สัญญากอสราง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  รายได , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  กําไรตอหุน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) กลุมอายุ 36 – 
40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  การนําเสนองบประมาณ กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ป
ข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐาน
บัญชี) มากกวา กลุมอายุ 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) 
มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป และ 26 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุมอายุ    36 – 40 
ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ 26 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  นโยบายบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชี
และการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กลุมอายุ 36 – 40 ป จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 
ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2  สินคาคงเหลือ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  ผลกระทบ 
, จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตรา ,  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 ตนทุนการกูยืม 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทรวม กลุมอายุ 36 – 40 ป จะมีความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ 
26 – 30 ป และ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สวนไดเสียในการรวมคา , มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวม

ธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
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ดําเนินงานที่ยกเลิก กลุมอายุ 36 – 40 ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป และ 26 – 30 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การดอยคาของสินทรัพย กลุมอายุ 36 – 40 ป จะมีความ
พรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา 
กลุมอายุ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 งบการเงินระหวางกาล กลุมอายุ 36 – 40 ป จะมีความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ 
26 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่
อาจเกิดข้ึน กลุมอายุ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  สัญญาเชา กลุมอายุ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา กลุมอายุ      
20 – 25 ป และ 26 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กลุมอายุ 41 ปข้ึนไป จะมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) 
มากกวา กลุมอายุ 20 – 25 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  งบกระแสเงินสด , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 สินทรัพยไมมี
ตัวตน อายุที่แตกตางกันไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 15 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

การศึกษา 
กับความพรอมในการใช

มาตรฐานการบัญช ี

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ดานความรู 
   ความสามารถ 
 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4077 
3.4156 
4.1913 
4.3000 

.42230 

.50974 

.75243 

.80747 

F = 24.318 
Sig. = .000 

 
 

(3),(4) 
>(1),(2) 

2. ดานทักษะ 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.6192 
3.4656 
4.1826 
4.4167 

.55571 

.56316 

.73312 

.65853 

F = 18.560 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

3. ดานมาตรฐานการ 
   บัญชี 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4736 
3.2707 
4.2459 
4.4635 

.63151 

.62768 

.83343 

.86725 
 

F = 26.047 
Sig. = .000 

(3),(4) 
>(1),(2) 

 

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ ดานทักษะ และ
ดานของมาตรฐานทางการบัญชี การศึกษาที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ดานของความรูความสามารถ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ดานทักษะ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานทางการบัญชี ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 16 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) (ตอ) 

การศึกษากับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญช ี

(ดานความรูความสามารถ) 

การศึกษา x  S.D. สถิตทิดสอบ คูแตกตาง 

1. ความรูตามมาตรฐานการ 
    บัญชี 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2308 
3.1803 
4.2826 
4.3333 

.51441 

.63005 

.88602 
1.03280 

F = 31.922 
Sig. = .000 

 
 

(3),(4) 
>(1),(2) 

2. ความรูเรื่องการใช 
    มาตรฐานการบัญชีตอ 
    ความกาวหนาในหนาที ่
    การงาน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5000 
3.5082 
4.2391 
4.5000 

.76158 

.73006 

.89901 

.83666 

F = 12.496 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

3. ความสามารถในการใช 
    มาตรฐานการบัญชีทําให 
    เปนที่ยอมรับใน 
    หนวยงาน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4231 
3.5574 
4.2174 
4.5000 

.75753 

.71639 

.89226 

.83666 

F = 11.597 
Sig. = .000 

(3),(4) 
>(1),(2) 

4. ความสนใจการใช 
    มาตรฐานการบัญชีมีผล 
    ตอความสามารถของ 
    ทาน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5769 
3.5820 
4.2826 
4.5000 

.64331 

.74789 

.68841 

.83666 

F = 13.065 
Sig. = .000 

 
 

(3),(4) 
>(1),(2) 

5. ความรูดานกฎหมายการ 
   บัญชี และขอกําหนดของ 
   สภาวิชาชีพบัญชี 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3462 
3.2213 
4.1304 
4.1667 

.56159 

.79785 

.85916 

.75277 

F = 16.698 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

6. ความรูดานกฎหมายภาษี 
    อากรและขอกําหนดของ 
    สรรพากร 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3077 
3.2951 
4.0652 
4.1667 

.73589 

.70051 

.77179 

.98319 

F = 14.651 
Sig. = .000 

(3),(4) 
>(1),(2) 

7. การปรับปรุงบัญชีของง 
    ธุรกิจใหเหมมาะสม และ 
    ถูกตองตามกฎหมาย 
    ภาษีอากร 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3846 
3.5246 
4.1739 
4.5000 

.63730 

.63263 

.87697 

.83666 

F = 13.829 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

 

http://rdi.ssru.ac.th



 76

ตารางท่ี 16 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) (ตอ) 

การศึกษากับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญช ี

(ดานความรูความสามารถ) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

8. ความสามารถในการ 
    ทํางานดานบัญชีใหเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพในการ 
    ทํางาน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5769 
3.6393 
4.2609 
4.3333 

.70274 

.69313 

.80097 

.81650 

F = 10.126 
Sig. = .000 

(3) 
>(1),(2) 

9. ความสามารถวางระบบ 
   บัญชี และการทํางาน 
   ดานบัญชี 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4615 
3.3033 
4.1957 
3.8333 

.64689 

.79137 

.88492 

.75277 

F = 14.338 
Sig. = .000 

 
 

(3) 
>(1),(2) 

10.ความรูการทําบัญชี การ 
     สอบบัญชี การบัญชี 
     บริหาร การภาษีอากร 
     และเทคโนโลยีการบัญชี 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2692 
3.3443 
4.0652 
4.1667 

.53349 

.77960 

.92861 

.98319 

F = 11.344 
Sig. = .000 

 

(3) 
>(1),(2) 

 

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานความรูความสามารถ การศึกษาที่แตกตางกัน
ทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
ความรูความสามารถ) ตางกัน จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ดานความรูตามมาตรฐานการบัญชี , ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอความกาวหนา
ในหนาที่การงาน , ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่ยอมรับในหนวยงาน, ความ

สนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทาน, ความรูดานกฎหมายการบัญชี และ

ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี , ความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร และ

การปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจใหเหมมาะสม และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร ผูที่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) มากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน , ความสามารถ
วางระบบบัญชี และการทํางานดานบัญชี และความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร 
การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี ผูที่มีการศึกษาในระดับระดับปริญญาโท จะมีความพรอมใน
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การใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) มากกวา ผูที่มี
การศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 17 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

การศึกษากับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการ

บัญช ี(ดานทักษะ) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ประสบการณในการ 
    ทํางานดานบัญชีทําให 
    เกิดประสิทธิภาพในการ 
    ทํางาน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.7308 
3.6393 
4.4130 
4.5000 

.72430 

.69313 

.83203 

.83666 

F = 14.126 
Sig. = .000 

 
 

(3) 
>(1),(2) 

2. ความชํานาญในวิชาชีพ 
    บัญชีดวยความสามารถ 
    และระมัดระวังรอบคอบ 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5000 
3.5328 
4.3478 
4.5000 

.86023 

.65788 

.87477 

.83666 

F = 16.328 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

3. การพัฒนาฝกอบรมการ 
    ปฏิบัติงานดวย 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5000 
3.5246 
4.2609 
4.6667 

.64807 

.70668 

.82825 

.51640 

F = 15.677 
Sig. = .000 

 
 

(3),(4) 
>(1),(2) 

4. ความชํานาญทางวิชาชีพ 
    เพิ่มเติมอยางตอเน่ือง 
    เพื่อพัฒนาความรูให 
    ทันสมัยอยูเสมอ 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5769 
3.5246 
4.1087 
4.5000 

.75753 

.75200 

.76676 

.54772 

F = 9.243 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

5. การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
    เพื่อใหเกิดความ 
    นาเช่ือถือและเปน 
    ประโยชนตอสวนรวม 
    ตามกรอบวิชาชีพ 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.6538 
3.5574 
4.0217 
4.6667 

.68948 

.66865 

.68278 

.51640 

F = 9.535 
Sig. = .000 

 
 

(3),(4) 
>(1),(2) 

6. การวางรากฐาน ระบบ  
    และกลไกในการทํางาน 
    ดานบัญชี 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 
 

3.5769 
3.3443 
4.1304 
4.0000 

.64331 

.77960 

.93354 

.89443 

F = 11.190 
Sig. = .000 

 

(3)>(2) 
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ตารางท่ี 17 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

การศึกษากับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการ

บัญช ี(ดานทักษะ) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

7. การพัฒนาความรูดาน 
    วิชาชีพบัญชีใหกาวทัน 
    มาตรฐานสากล 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.7692 
3.4180 
4.1522 
4.1667 

.71036 

.76967 

.96534 

.75277 

F = 10.191 
Sig. = .000 

 
 

(3)>(2) 

8. การยกระดับนักบัญชี 
    ไทยใหมีทักษะเปน     
    นักวิชาการขามศาสตร 
    และนักปฏิบัติ 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5769 
3.3361 
4.0435 
4.0000 

.75753 

.80915 

.96509 

.89443 

F = 8.440 
Sig. = .000 

 

(3)>(2) 

9. การเสริมสรางการ 
    ใหบริการดวยจิต 
    สาธารณะเขาใจใน 
    วิชาชีพบัญชี 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.6154 
3.4590 
4.1304 
4.5000 

.80384 

.79406 

.83290 

.83666 

F = 9.961 
Sig. = .000 

 
 

(3),(4) 
>(2) 

10. การพัฒนาระบบบัญชี 
      ใหกาวทัน 
      มาตรฐานสากล 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.6923 
3.3197 
4.2174 
4.6667 

.83758 

.76349 

.81413 

.51640 
 

F = 18.699 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(2) 

 

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานทักษะ การศึกษาที่แตกตางกันทําใหมีความ
พรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) ตางกัน 
จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

 ดานความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ , การพัฒนา
ฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ , ความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อ

พัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปน
ประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มี
การศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ดานการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาระบบ
บัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพรอม
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ในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ดานประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาโท จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 ดานการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชี , การพัฒนาความรูดานวิชาชีพ
บัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล และการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตร
และนักปฏิบัติ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 18 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

การศึกษากับความ
พรอมในการใช

มาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. แมบทการบัญชี  
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5000 
3.3115 
4.2391 
4.5000 

.76158 

.78290 

.82151 

.83666 

F = 18.140 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

2. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 1  การนําเสนอ 
    งบประมาณ 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5000 
3.3115 
4.3478 
4.3333 

.81240 

.75056 

.84898 
1.03280 

F = 21.005 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

3. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 2  สินคา 
    คงเหลือ 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.5385 
3.3361 
4.2826 
4.3333 

.85934 

.79887 

.86057 

.81650 

F = 16.408 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

4. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 7  งบกระแส 
    เงินสด 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

4.6538 
3.3361 
4.2174 
4.5000 

5.83741 
.78846 
.86700 
.83666 

F = 3.764 
Sig. = .012 

 

(1),(3) 
>(2) 
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ตารางท่ี 18 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ)  

การศึกษากับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 

(ดานมาตรฐานบัญชี) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

5. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 8  นโยบาย 
    บัญชีการเปลี่ยนแปลง 
    ประมาณการทางบัญชี 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3462 
3.3361 
4.2609 
4.5000 

.74524 
1.85691 
.95300 
.83666 

F = 4.820 
Sig. = .003 

 

(3)>(2) 

6. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 10  เหตุการณ 
    ภายหลังรอบ 
    ระยะเวลารายงาน 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2308 
3.1885 
4.1957 
4.3333 

.65163 

.76420 

.95730 

.81650 

F = 20.676 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

7. มาตรฐานการ 
   บัญชีฉบับที่ 11  
   สัญญากอสราง 
 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.1923 
3.0082 
4.1739 
4.5000 

.63367 

.70997 
1.01772 
.83666 

F = 29.154 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  
    12  ภาษีเงินได 
 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3462 
3.2787 
4.0870 
4.0000 

.68948 

.75254 

.96208 

.63246 

F = 12.604 
Sig. = .000 

 

(3) 
>(1),(2) 

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  
   16  ที่ดิน อาคาร และ 
   อุปกรณ  
 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3846 
3.3115 
4.1304 
4.3333 

.69725 

.76149 

.93354 

.81650 

F = 14.028 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

10. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 17  สัญญาเชา 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 
 

3.3077 
3.1803 
4.1304 
4.1667 

.73589 

.71601 

.93354 

.98319 

F = 18.446 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 
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ตารางท่ี 18 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

การศึกษากับความ
พรอมในการใช

มาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

11. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 18  รายได 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4615 
3.3607 
4.3043 
4.1667 

.76057 

.75038 

.96309 

.98319 

F = 16.282 
Sig. = .000 

 

(3) 
>(1),(2) 

12. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 19 ผล  
      ประโยชนของพนักงาน 

 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2308 
3.1803 
4.2609 
4.3333 

.71036 

.82338 

.95300 
1.03280 

F = 20.859 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

13. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 20  การบัญชี 
      สําหรับเงินอุดหนุน 
      จากรัฐบาล 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.1538 
3.0246 
4.0435 
4.1667 

.61269 

.84758 

.91788 

.98319 

F = 18.663 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

14. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 21  ผลกระทบ 
      จากการเปลี่ยนแปลง 
ของอัตราแลกเปลี่ยเงินตรา 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3462 
3.1639 
3.8913 
4.5000 

.68948 

.82683 

.79522 

.83666 

F = 13.025 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

15. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 23 ตนทนุการ 
     กูยืม 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3846 
3.1557 
4.0000 
4.5000 

.80384 

.76082 

.86923 

.83666 

F = 16.387 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

16. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 24 การเปดเผย 
      ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3462 
3.2213 
4.0870 
4.5000 

.74524 

.83826 

.91472 

.83666 

F = 14.840 
Sig. =.000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

17. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 26 การบัญชี 
      และการรายงาน 
      โครงการผลประโยชน 
      เมื่อเกษียณอายุ 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2308 
3.0902 
4.1739 
4.3333 

.76460 

.88143 

.90196 
1.03280 

F = 19.626 
Sig. =.000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 
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ตารางท่ี 18 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

การศึกษากับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการ

บัญชี (ดานมาตรฐานบัญชี) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

18. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 27 งบการเงิน 
      รวมและงบการเงิน 
      เฉพาะกิจการ 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4231 
3.1230 
4.1739 
4.1667 

.85665 

.82900 

.97307 

.98319 

F = 17.638 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

19. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 28 เงินลงทุนใน 
      บริษัทรวม 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3846 
3.1557 
4.0217 
4.3333 

.75243 

.83340 

.95427 
1.03280 

F = 13.660 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

20. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 29  การรายงาน 
     ทางการเงินในสภาพ 
     เศรษฐกิจที่เงินเฟอ 
     รุนแรง 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4615 
3.0164 
4.1304 
4.3333 

.70602 

.83303 

.97999 
1.03280 

F = 21.469 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

21. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 31  สวนไดเสีย 
      ในการรวมคา 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3462 
3.0820 
4.1739 
4.1667 

.68948 

.80894 

.94996 

.98319 

F = 20.816 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

22. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  
     33  กําไรตอหุน 

 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3846 
3.1148 
4.2826 
4.3333 

.75243 

.76273 

.93483 
1.03280 

F = 25.479 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

23. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 34  งบการเงิน 
    ระหวางกาล 
 

(1) ต่ํากวาปริญญา
ตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 
 

3.3462 
3.0984 
4.1087 
4.3333 

.74524 

.88523 

.94817 

.81650 

F = 16.926 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 
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ตารางท่ี 18 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

การศึกษากับความ
พรอมในการใช

มาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

24. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 36  การดอยคา 
      ของสินทรัพย 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.3077 
3.2541 
4.1522 
4.3333 

.67937 

.80865 

.86839 

.81650 

F = 16.378 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

25. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 37 ประมาณการ 
     หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ 
     เกิดข้ึนและสินทรัพยที ่
     อาจเกิดข้ึน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.4615 
3.3115 
3.9348 
4.5000 

.81146 

.72820 

.82737 

.83666 

F = 10.829 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

26. มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 38 สินทรัพย 
      ไมมีตัวตน 
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2692 
3.3033 
3.9783 
4.1667 

.77757 

.81199 

.93069 

.98319 

F = 9.050 
Sig. = .000 

 

(3) 
>(1),(2) 

27. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 40   
     อสังหาริมทรัพยเพื่อ 
     การลงทุน 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2692 
3.1475 
3.9783 
4.3333 

.82741 

.86886 

.93069 
1.03280 

F = 12.320 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

28. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 2  
     การจายโดยใชหุนเปน 
    เกณฑ  
 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 
 

3.2692 
3.0082 
3.9783 
4.1667 

.72430 

.84790 

.99976 

.98319 

F = 15.724 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

29. มาตรฐานการรายงาน 
      ทางการเงินฉบับที่ 3    
      การรวมธุรกิจ 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 
 

3.1923 
3.0574 
4.0870 
4.3333 

.74936 

.84598 

.91472 

.81650 

F = 19.319 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 
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ตารางท่ี 18 การศึกษากับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

การศึกษากับความ
พรอมในการใช

มาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

การศึกษา x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

30. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 5  
     สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     ที่ถือไวเพื่อขายและการ 
     ดําเนินงานที่ยกเลิก 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.2692 
3.0082 
4.1304 
4.3333 

.72430 

.84790 

.85916 

.81650 

F = 23.054 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

31. มาตรฐานการรายงาน 
      ทางการเงินฉบับที่ 6  
      การสํารวจและประเมิน 
      คาแหลงทรัพยากรแร 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 

3.1154 
2.8770 
3.8043 
4.5000 

.65280 

.87743 

.95730 

.83666 

F = 17.448 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

32. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินสําหรับ 
     กิจการที่ไมมีสวนไดเสีย 
     สาธารณะ (NPAEs) 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาโท 
(4) ปริญญาเอก 
 

3.1923 
3.1311 
3.9783 
4.3333 

.74936 

.95304 

.90650 

.81650 

F = 12.079 
Sig. = .000 

 

(3),(4) 
>(1),(2) 

 

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานมาตรฐานบัญชี การศึกษาที่แตกตางกันทําให
มีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐาน
บัญชี) ตางกัน จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  งบกระแสเงินสด ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
และปริญญาโท จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
มาตรฐานบัญชี) มากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานแมบทการบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2  สินคาคงเหลือ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

, มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  สัญญาเชา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  การนําเสนองบประมาณ , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 สัญญากอสราง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของ
พนักงาน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , มาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 21  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตรา , มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 ตนทุนการกูยืม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
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กิจการที่เกี่ยวของกัน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อเกษียณอายุ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  , 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทรวม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สวนไดเสียในการรวม

คา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  กําไรตอหุน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  งบการเงินระหวาง

กาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  การดอยคาของสินทรัพย , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปน

เกณฑ , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ , มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก , มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
มาตรฐานบัญชี) มากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  รายได และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 สินทรัพยไมมีตัวตน ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จะมีความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา ผูที่มี
การศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  นโยบายบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ผูที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาโท จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) มากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rdi.ssru.ac.th



 86

ตารางท่ี 19 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

อาชีพกับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการ
บัญชี 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ดานความรูความสามารถ 
 
 
 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.2980 
3.3458 
3.7035 
4.1622 

.39044 

.44719 

.58978 

.82470 

F = 22.102 
Sig. = .000 

 
 

(3),(4) 
>(1),(2) 

2. ดานทักษะ 
 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.4760 
3.5479 
3.6298 
4.1067 

.49386 

.52308 

.64862 

.87136 

F = 8.991 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

3. ดานมาตรฐานการบัญช ี (1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.2263 
3.3711 
3.4945 
4.2028 

.63407 

.54144 

.66831 
1.01120 

F = 16.489 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 

 

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ ดานทักษะ และ
ดานของมาตรฐานทางการบัญชี อาชีพที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ดานของความรูความสามารถ ผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี จะมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูทําบัญชี และผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานทักษะ อาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากกวา ผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการจัดทําบัญชี , ผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานทางการบัญชี อาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการจัดทําบัญชี , ผูทําบัญชี และผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 20 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการ
บัญชี (ดานความรู

ความสามารถ) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ความรูตาม 
   มาตรฐานการบัญช ี
 
 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบญัช ี

3.1400 
3.1458 
3.4386 
4.2444 

.53490 

.54537 

.73235 
1.02593 

F = 23.498 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

2. ความรูเร่ืองการใช 
   มาตรฐานการบัญช ี
   ตอความกาวหนา 
   ในหนาท่ีการงาน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.4800 
3.3958 
3.7368 
4.2444 

.57994 

.70679 

.83509 

.98062 

F = 10.917 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

3. ความสามารถใน 
   การใชมาตรฐาน 
   การบัญชีทําใหเปน 
   ท่ียอมรับใน 
   หนวยงาน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.4400 
3.4167 
3.8246 
4.2222 

.73290 

.64687 

.75882 

.92660 

F = 11.438 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2) 

4. ความสนใจการใช 
   มาตรฐานการบัญช ี
   มีผลตอ 
   ความสามารถของ 
   ทาน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.4000 
3.5833 
3.8947 
4.2222 

.63888 

.64687 

.77192 

.84984 

F = 11.598 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

5. ความรูดาน 
   กฎหมายการบัญชี  
   และขอกําหนดของ 
   สภาวิชาชีพบัญช ี

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1400 
3.1458 
3.5789 
4.0667 

.60643 

.74347 

.86494 

.93905 

F = 14.242 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

6. ความรูดาน 
   กฎหมายภาษีอากร 
   และขอกําหนดของ 
   สรรพากร 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.2800 
3.2500 
3.4912 
4.0222 

.64015 

.72932 

.73492 

.89160 

F = 10.482 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 20 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานความรูความสามารถ) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

7. การปรับปรุงบัญช ี
   ของธุรกิจให 
   เหมมาะสม และ 
   ถูกตองตาม 
   กฎหมายภาษีอากร 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.3000 
3.4583 
3.8070 
4.2000 

.58029 

.58194 

.74255 

.84208 

F = 15.668 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

8. ความสามารถในการ 
   ทํางานดานบัญชีให 
   เพ่ิมประสิทธิภาพใน 
   การทํางาน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.5000 
3.5625 
3.8947 
4.2444 

.67763 

.64926 

.72418 

.82999 

F = 10.635 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

9. ความสามารถวาง 
   ระบบบัญชี และการ 
   ทํางานดานบัญช ี

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1200 
3.2500 
3.7368 
4.0889 

.68928 

.63581 

.89695 

.90006 

F = 15.204 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

10. ความรูการทําบัญชี  
     การสอบบัญชี การ 
     บัญชีบริหาร การ 
     ภาษีอากรและ 
     เทคโนโลยีการบัญชี 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.1800 
3.2500 
3.6316 
4.0667 

.69076 

.72932 

.74718 

.98627 

F = 12.503 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ  อาชีพที่แตกตางกัน
ทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
ความรูความสามารถ) ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ดานความรูตามมาตรฐานการบัญชี , ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอความกาวหนา
ในหนาที่การงาน และความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร ผูที่มีอาชีพอาจารย
ผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรู
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ความสามารถ) มากกวา ผูที่มอีาชีพผูทําบัญชี , ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และธุรกิจการจัดทําบัญชี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ดานความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่ยอมรับในหนวยงาน ผูที่มีอาชีพ
อาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ดานความรูความสามารถ) มากกวา ผูที่มีอาชีพผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ดานความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทาน ผูที่มีอาชีพอาจารย
ผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรู
ความสามารถ) มากกวา ผูที่มีอาชีพผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานความรูดานกฎหมายการบัญชี และขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี , การปรับปรุงบัญชี

ของงธุรกิจใหเหมมาะสม และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร , ความสามารถในการทํางานดานบัญชี

ใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน, ความสามารถวางระบบบัญชี และการทํางานดานบัญชี , ความ

สนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของและความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การ
บัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี ผูที่มีอาชีพอาจารยผูสอนบัญชี และธุรกิจการ
จัดทําบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรู
ความสามารถ) มากกวา ผูที่มีอาชีพผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 21 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญช ี

(ดานทักษะ) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ประสบการณในการ 
   ทํางานดานบัญชีทํา 
   ใหเกิดประสิทธิภาพ 
   ในการทํางาน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.4800 
3.5417 
4.0175 
4.4000 

.73512 

.58194 

.69414 

.86340 

F = 17.018 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

2. ความชํานาญใน 
   วิชาชีพบัญชีดวย 
   ความสามารถและ 
   ระมัดระวังรอบคอบ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.4200 
3.4583 
3.8421 
4.2889 

.67279 

.61742 

.77435 

.94441 

F = 13.351 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 
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ตารางท่ี 21 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญช ี(ดาน

ทักษะ) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

3. การพัฒนาฝกอบรม 
   การปฏิบัติงานดวย 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.5800 
3.6250 
3.5789 
4.1778 

.67279 

.53096 

.77799 
1.02888 

F = 6.749 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2) 

4. ความชํานาญทาง 
   วิชาชีพเพ่ิมเติมอยาง 
   ตอเน่ืองเพ่ือพัฒนา 
   ความรูใหทันสมัยอยู 
   เสมอ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.5000 
3.6667 
3.5789 
4.0889 

.73540 

.66311 

.77799 

.90006 

F = 5.424 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2) 

5. การปฏิบัติงานใน 
    วิชาชีพเพ่ือใหเกิด 
    ความนาเชื่อถือและ 
    เปนประโยชนตอ 
    สวนรวมตามกรอบ 
    วิชาชีพ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.6400 
3.6042 
3.6491 
3.9778 

.63116 

.70679 

.69414 

.78303 

F = 2.844 
Sig. = .039 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

6. การวางรากฐาน  
   ระบบ และกลไกใน 
   การทํางานดานบัญช ี

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.3800 
3.4792 
3.5263 
3.9556 

.66670 

.71428 

.90840 
1.04350 

F = 4.201 
Sig. = .007 

 

(4)>(1) 

7. การพัฒนาความรู 
   ดานวิชาชีพบัญชีให 
   กาวทัน   
   มาตรฐานสากล 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.4200 
3.6042 
3.5614 
4.0889 

.70247 

.81839 

.88676 

.92496 

F = 5.640 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2) 
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ตารางท่ี 21 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญช ี(ดาน

ทักษะ) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

8. การยกระดับนักบัญช ี
   ไทยใหมีทักษะเปน 
   นักวิชาการขาม 
   ศาสตรและนัก 
   ปฏิบัต ิ

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.4000 
3.4583 
3.4561 
3.9333 

.75593 

.82406 

.80335 
1.09545 

F = 3.793 
Sig. = .011 

 

(4)>(1) 

9. การเสริมสรางการ 
   ใหบริการดวยจิต 
   สาธารณะเขาใจใน 
   วิชาชีพบัญช ี

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.5400 
3.5833 
3.5439 
4.0444 

.70595 

.76724 

.75758 
1.10691 

F = 3.981 
Sig. = .009 

 

(4)> 
(1),(2) 

10.การพัฒนาระบบ 
    บัญชีใหกาวทัน 
    มาตรฐานสากล 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.4000 
3.4583 
3.5439 
4.1111 

.72843 

.79783 

.86747 

.95874 

F = 7.007 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

 

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของทักษะ  อาชีพที่แตกตางกันทําใหมีความ
พรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) ตางกัน 
จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ดานการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชี และการยกระดับนักบัญชีไทย
ใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและนักปฏิบัติ ผูที่มีอาชีพอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มีอาชีพผูทํา
บัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ , ความชํานาญทางวิชาชีพ

เพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ , การพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาว

ทันมาตรฐานสากล และการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี ผูที่มี
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อาชีพอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มีอาชีพผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตาม
กรอบวิชาชีพ และการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล ผูที่มีอาชีพอาจารยผูสอนบัญชี จะ
มีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มี
อาชีพผูทําบัญชี , ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และธุรกิจการจัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และความ
ชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ ธุรกิจการจัดทําบัญชี และผูที่มี
อาชีพอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูที่มีอาชีพผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 

ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. แมบทการบัญชี  (1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.2600 
3.3750 
3.5965 
4.1556 

.69429 

.73296 

.90356 

.95240 

F = 10.713 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

2. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 1  การ    
  นําเสนองบประมาณ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.2600 
3.3958 
3.5789 
4.2444 

.75078 

.67602 

.86494 
1.00353 

F = 12.791 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

3. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 2  สินคา 
    คงเหลือ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.3000 
3.4375 
3.5789 
4.1778 

.81441 

.76926 

.86494 

.98371 

F = 9.384 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

4. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 7 งบกระแส 
   เงินสด 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.8800 
3.4375 
3.5263 
4.2000 

4.28400 
.74108 
.80412 
.96766 

F = 1.140 
Sig. = .334 

 

- 

5. มาตรฐานการบัญช ี
   ฉบับท่ี 8  นโยบาย   
   บัญชีการ 
   เปลี่ยนแปลง 
 ประมาณการทางบัญช ี

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1200 
3.1458 
3.8772 
4.2000 

.68928 

.58308 
2.59856 
1.07872 

F = 5.850 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2) 

6. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 10   
   เหตุการณภายหลัง 
   รอบระยะเวลา 
   รายงาน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1400 
3.1875 
3.4561 
4.1111 

.72871 

.64102 

.86747 
1.07073 

F = 13.152 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

7. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 11 สัญญา 
   กอสราง 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.0000 
3.0833 
3.2105 
4.1778 

.63888 

.57735 

.93992 
1.05073 

F = 20.265 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

8. มาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 12  ภาษี 
    เงินได 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1000 
3.3125 
3.5088 
4.1111 

.67763 

.74822 

.73492 

.98216 

F = 14.245 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

9. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 16  ที่ดิน  
   อาคาร และอุปกรณ  

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทําบัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.2000 
3.3125 
3.5965 
4.0889 

.69985 

.74822 

.75261 
1.04059 

F = 11.086 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

10. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 17   
     สัญญาเชา 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1800 
3.2083 
3.3684 
4.0889 

.69076 

.65097 

.77070 
1.08339 

F = 12.837 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

11. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 18   
     รายได 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.2000 
3.4375 
3.6667 
4.2000 

.72843 

.74108 

.78680 
1.05744 

F = 12.364 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

12. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 19  
     ผลประโยชนของ 
     พนักงาน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.0800 
3.2083 
3.5263 
4.1111 

.72393 

.74258 

.94690 
1.11237 

F = 12.363 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

13. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 20   
     การบัญชีสําหรับ 
     เงินอุดหนุนจาก 
     รัฐบาล 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

2.8600 
3.1667 
3.2807 
4.0000 

.78272 

.66311 

.83995 
1.12815 

F = 14.562 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

14. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 21   
     ผลกระทบจาก 
     การเปลี่ยนแปลง 
     ของอัตราและ 
     เปลี่ยนเงินตรา 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1200 
3.2500 
3.4035 
3.8444 

.79898 

.72932 

.82071 

.99899 

F = 6.578 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2) 

15. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 23  
     ตนทุนการกูยืม 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1800 
3.2708 
3.3509 
3.9333 

.77433 

.76463 

.79037 
1.03133 

F = 7.577 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

16. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 24  
     การเปดเผยขอมูล 
     เกี่ยวกับบุคคล 
     หรือกิจการที ่
     เกี่ยวของกัน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1800 
3.3333 
3.4386 
4.0000 

.77433 

.78098 

.84552 
1.12815 

F = 7.545 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

17. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 26  
     การบัญชีและการ 
     รายงานโครงการ 
     ผลประโยชนเมื่อ 
     เกษียณอายุ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.0600 
3.2292 
3.3333 
4.0222 

.79308 

.75059 

.95119 
1.19637 

F = 9.498 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

18. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 27  
     งบการเงินรวม 
     และงบการเงิน 
     เฉพาะกิจการ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1600 
3.1875 
3.3158 
4.1556 

.88893 

.78973 

.90943 

.99899 

F = 12.754 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

19. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 28  
     เงินลงทุนในบริษัท 
     รวม 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1200 
3.2292 
3.3158 
4.0889 

.82413 

.80529 

.78280 
1.06221 

F = 11.942 
Sig. = .039 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

20. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 29   
     การรายงานทาง 
     การเงินในสภาพ 
     เศรษฐกิจที่เงิน 
     เฟอรุนแรง 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1000 
3.1250 
3.2281 
4.1111 

.86307 

.70334 

.84552 
1.17207 

F = 13.207 
Sig. = .007 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

21. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 31  สวนได 
     เสียในการรวมคา 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

3.0600 
3.3125 
3.1579 
4.1778 

.73983 

.68901 

.86167 
1.09314 

F = 16.738 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

 

 

 

http://rdi.ssru.ac.th



 97

ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

22. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 33   
     กําไรตอหุน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1000 
3.2917 
3.3158 
4.2000 

.76265 

.74258 

.82717 
1. 99590 

F = 15.071 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

23. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 34   
     งบการเงินระหวาง 
     กาล 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.0400 
3.3125 
3.2632 
4.0667 

.80711 

.77614 

.89695 
1.15601 

F = 11.115 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

24. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 36   
     การดอยคาของ 
     สินทรัพย 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.2600 
3.3125 
3.4561 
4.0222 

.82833 

.74822 

.70888 
1.11781 

F = 7.741 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

25. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 37  
     ประมาณการ 
     หน้ีสิน หน้ีสินที ่
     อาจเกิดข้ึนและ 
     สินทรัพยที่อาจ 
     เกิดข้ึน 
 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.1800 
3.3542 
3.4912 
4.0667 

.82536 

.66811 

.65799 

.88933 

F = 11.854 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

26. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 38  
     สินทรัพยไมม ี
     ตัวตน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.2000 
3.3750 
3.4211 
3.9778 

.83299 

.70334 

.84404 
1.01105 

F = 7.262 
Sig. = .039 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

27. มาตรฐานการ 
     บัญชีฉบับที่ 40  
     อสังหาริมทรัพย 
     เพื่อการลงทุน 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

2.9800 
3.3542 
3.3333 
3.9556 

.86873 

.60105 

.91287 
1.14724 

F = 9.469 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

28. มาตรฐานการ 
     รายงานทาง 
     การเงินฉบับที่ 2  
     การจายโดยใชหุน 
     เปนเกณฑ  

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

2.9400 
3.1667 
3.1754 
4.0000 

.81841 

.66311 

.94723 
1.08711 

F = 12.698 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

29. มาตรฐานการ 
     รายงานทาง 
     การเงินฉบับที่ 3  
     การรวมธุรกิจ 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

2.9600 
3.2292 
3.1930 
4.1111 

.80711 

.69158 

.93424 
1.00504 

F = 15.824 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 22 อาชีพกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

อาชีพกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี 
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

อาชีพ x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

30. มาตรฐานการ 
     รายงานทาง 
     การเงินฉบับที่ 5  
     สินทรัพยไม 
     หมุนเวียนที่ถือไว 
     เพื่อขายและการ 
     ดําเนินงานที ่
     ยกเลิก 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

3.0000 
3.2292 
3.2105 
4.0000 

.88063 

.72169 

.90113 
1.06600 

F = 11.138 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

31. มาตรฐานการ 
     รายงานทาง 
     การเงินฉบับที่ 6  
     การสํารวจและ 
     ประเมินคาแหลง 
     ทรัพยากรแร 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี

2.9400 
3.0833 
2.9474 
3.8000 

.89008 

.67896 

.93391 
1.12006 

F = 9.408 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

32. มาตรฐานการ 
     รายงานทาง 
     การเงินสําหรับ 
     กิจการที่ไมมีสวน 
     ไดเสียสาธารณะ  
     (NPAEs) 

(1)  ผูทําบัญช ี
(2) ผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญช ี
(3) ธุรกิจการจัดทํา
บัญช ี
(4) อาจารยผูสอนบัญช ี
 

2.9000 
3.3125 
3.3333 
4.0000 

.86307 

.68901 
1.00593 
1.06600 

F = 11.505 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของมาตรฐานการบัญชี  อาชีพที่แตกตางกันทํา
ใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
มาตรฐานบัญชี) ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

 ดานแมบทการบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  การนําเสนองบประมาณ , มาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 2  สินคาคงเหลือ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 สัญญากอสราง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  สัญญาเชา 

, มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  รายได , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน , 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 

ตนทุนการกูยืม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

เกษียณอายุ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ , มาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทรวม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สวนไดเสียในการรวมคา , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  กําไรตอหุน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  งบการเงินระหวางกาล , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  การดอยคาของสินทรัพย , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 สินทรัพยไมมี

ตัวตน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน , มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวม

ธุรกิจ , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 
(NPAEs) ผูที่มีอาชีพอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูทําบัญชี , ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และธุรกิจการจัดทําบัญชี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  นโยบายบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตรา ผูที่มี
อาชีพอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานทักษะ) มากกวา ผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  งบกระแสเงินสด อาชีพที่แตกตางกันไมทําใหมีความพรอม 

ในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) ตางกัน 
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ตารางท่ี 23 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ 

มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประสบการณทํางานกับ
ความพร อม ในการใช
มาตรฐานการบัญชี 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ดานความรูความสามารถ 
 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4411 
3.2571 
4.1302 

.46322 

.43062 

.76150 

F = 38.594 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

2. ดานทักษะ 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5411 
3.3905 
4.0794 

.59260 

.42011 

.77650 

F = 19.544 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

3. ดานมาตรฐานการบัญช ี (1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3793 
3.1585 
4.0913 

.60813 

.51665 

.95241 

F = 26.719 
Sig. = .000 

(3)> (1),(2) 

 

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ ดานทักษะ และ
ดานของมาตรฐานทางการบัญชี ประสบการณทํางานที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ดานของความรูความสามารถ ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 5 ป และ 5 
– 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานทักษะ ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 5 ป และ 5 – 10 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานทางการบัญชี ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป จะมีความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 5 ป และ  
5 – 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 24 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับความ
พรอมในการใชมาตรฐานการ

บัญช ี(ดานความรู
ความสามารถ) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ความรูตามมาตรฐาน 
   การบัญช ี

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.1895 
3.1429 
4.1270 

.57046 

.47223 
1.00791 

F = 37.551 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

2. ความรูเร่ืองการใช 
    มาตรฐานการบัญชีตอ 
    ความกาวหนาใน 
    หนาท่ีการงาน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5789 
3.2619 
4.1905 

.67759 

.62701 

.96482 

F = 20.715 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

3. ความสามารถในการ 
   ใชมาตรฐานการบัญช ี
   ทําใหเปนท่ียอมรับใน 
   หนวยงาน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.6000 
3.2619 
4.2063 

.70560 

.62701 

.88279 

F = 22.211 
Sig. = .000 

(3)> (1),(2) 

4. ความสนใจการใช 
   มาตรฐานการบัญชีมี 
   ผลตอความสามารถ 
   ของทาน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.6316 
3.4762 
4.1746 

.71537 

.67130 

.81398 

F = 14.418 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

5. ความรูดานกฎหมาย 
   การบัญชี และ 
   ขอกําหนดของสภา 
   วิชาชีพบัญช ี

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2526 
3.2381 
3.9683 

.78508 

.65554 

.93271 

F = 17.026 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

6. ความรูดานกฎหมาย 
   ภาษีอากรและ 
   ขอกําหนดของ 
   สรรพากร 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3053 
3.1905 
4.0000 

.68531 

.70670 

.80322 

F = 22.008 
Sig. = .000 

(3)> (1),(2) 

7. การปรับปรุงบัญชีของ 
    ธุรกิจใหเหมมาะสม  
    และถูกตองตาม 
    กฎหมายภาษีอากร 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5053 
3.2143 
4.2698 

.61668 

.47038 

.78712 

F = 40.147 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 
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ตารางท่ี 24 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ)  

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใช

มาตรฐานการบัญช ี(ดาน
ความรูความสามารถ) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

8. ความสามารถในการ 
   ทํางานดานบัญชีให 
   เพ่ิมประสิทธิภาพใน 
   การทํางาน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.6316 
3.4286 
4.2857 

.70034 

.54740 

.77102 

F = 24.144 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

9. ความสามารถวาง 
    ระบบบัญชี และการ 
    ทํางานดานบัญชี 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3158 
3.2381 
4.0952 

.76162 

.65554 

.91077 

F = 22.335 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

10. ความรูการทําบัญชี  
     การสอบบัญชี การ 
     บัญชีบริหาร การ 
     ภาษีอากรและ 
     เทคโนโลยีการบัญชี 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4000 
3.1190 
3.9841 

.73514 

.59274 

.97538 

F = 17.200 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ  ประสบการณทํางาน
ที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) ตางกัน ดังน้ี 

 ดานความรูตามมาตรฐานการบัญชี , ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอความกาวหนา
ในหนาที่การงาน , ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่ยอมรับในหนวยงาน , ความ
สนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทาน , ความรูดานกฎหมายการบัญชี และ
ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี , ความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร , การ
ปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจใหเหมมาะสม และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร , ความสามารถในการ
ทํางานดานบัญชีใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน , ความสามารถวางระบบบัญชี และการทํางาน
ดานบัญชี และความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการ
บัญชี ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) มากกวาผูที่มีประสบการณทํางานตํ่ากวา 
5 ป และ 5 – 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 25 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญช ี

 (ดานทักษะ) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ประสบการณในการ 
   ทํางานดานบัญชีทําให 
   เกิดประสิทธิภาพใน 
   การทํางาน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5895 
3.5714 
4.4444 

.70703 

.59028 

.75728 

F = 32.515 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

2. ความชํานาญใน 
    วิชาชีพบัญชีดวย 
    ความสามารถและ 
    ระมัดระวังรอบคอบ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4842 
3.4286 
4.3492 

.65009 

.66783 

.84546 

F = 32.406 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

3. การพัฒนาฝกอบรม 
    การปฏิบัติงานดวย 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.6000 
3.5000 
4.0635 

.67477 

.67173 

.94822 

F = 9.113 
Sig. = .000 

(3)> (1),(2) 

4. ความชํานาญทาง 
    วิชาชีพเพิ่มเติมอยาง 
    ตอเน่ืองเพื่อพัฒนา 
    ความรูใหทันสมัยอยู 
    เสมอ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.6105 
3.3571 
4.0476 

.76206 

.65598 

.81178 

F = 11.589 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

5. การปฏิบัติงานใน 
   วิชาชีพเพื่อใหเกิด 
   ความนาเช่ือถือและ 
   เปนประโยชนตอ 
   สวนรวมตามกรอบ 
   วิชาชีพ 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.6105 
3.5000 
4.0000 

.74797 

.50606 

.69561 

F = 8.561 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 
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ตารางท่ี 25 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญช ี 

(ดานทักษะ) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

6. การวางรากฐาน  
   ระบบ และกลไกใน 
   การทํางานดานบัญชี 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4842 
3.2381 
3.9365 

.79711 

.57634 

.99795 

F = 10.050 
Sig. = .000 

(3)> (1),(2) 

7. การพัฒนาความรู 
    ดานวิชาชีพบัญชีให  
    กาวทัน 
    มาตรฐานสากล 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5789 
3.2857 
4.0159 

.81969 

.55373 

.97538 

F = 10.589 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

8. การยกระดับนัก 
    บัญชีไทยใหมีทักษะ 
    เปนนักวิชาการขาม 
    ศาสตรและนัก 
    ปฏิบัติ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4737 
3.2381 
3.8730 

.84855 

.65554 

.99177 

F = 7.550 
Sig. = .001 

 

(3)> (1),(2) 

9. การเสริมสรางการ 
   ใหบริการดวยจิต 
   สาธารณะเขาใจใน 
   วิชาชีพบัญชี 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5263 
3.4524 
4.0159 

.82310 

.59274 

.95870 

F = 8.373 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

10.การพัฒนาระบบ 
    บัญชีใหกาวทัน 
    มาตรฐานสากล 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4526 
3.3333 
4.0476 

.82215 

.65020 

.94063 

F = 12.793 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของทักษะ  ประสบการณทํางานที่แตกตางกัน
ทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
ทักษะ) ตางกัน ดังน้ี 

ประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน , ความชํานาญใน
วิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ , การพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวย
จรรยาบรรณวิชาชีพ , ความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยู
เสมอ , การปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบ
วิชาชีพ , การวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชี , การพัฒนาความรูดานวิชาชีพ
บัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล , การยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและ
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นักปฏิบัติ , การเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาระบบ
บัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) มากกวาผูที่มี
ประสบการณทํางานตํ่ากวา 5 ป และ 5 – 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 26 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใช

มาตรฐานการบัญช ี(ดาน
มาตรฐานบัญชี) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. แมบทการบัญชี  (1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4632 
3.0714 
4.1111 

.78294 

.63985 

.91777 

F = 23.278 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ที่ 1  การนําเสนอ 
    งบประมาณ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5158 
3.0238 
4.1270 

.72733 

.68032 

.99177 

F = 24.387 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ที่ 2  สินคาคงเหลือ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.5368 
3.0476 
4.0952 

.82269 

.53885 

.99538 

F = 20.588 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ที่ 7  งบกระแสเงินสด 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.8316 
3.1190 
4.0317 

3.12046 
.67000 
1.01550 

F = 2.207 
Sig. = .113 

 

- 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
   ที่ 8  นโยบายบัญชีการ 
   เปลี่ยนแปลงประมาณ 
   การทางบัญชี 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2211 
3.1429 
4.4286 

.73193 

.64662 
2.46730 

F = 14.528 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
   ที่ 10  เหตุการณ 
   ภายหลังรอบระยะเวลา 
   รายงาน 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2211 
3.0714 
4.0794 

.74632 

.55843 
1.02078 

F = 27.279 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 
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ตารางท่ี 26 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญช ี

 (ดานมาตรฐานบัญชี) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

7. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ที่ 11 สัญญากอสราง 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.0632 
2.9286 
4.0476 

.64923 

.55843 
1.11339 

F = 35.000 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ที่ 12  ภาษีเงินได 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3263 
3.0714 
4.0317 

.72114 

.60052 

.94984 

F = 23.379 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ที่ 16  ที่ดิน อาคาร  
    และอุปกรณ  

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3474 
3.2143 
4.0476 

.72594 

.71689 

.95763 

F = 18.712 
Sig. = .001 

 

(3)> (1),(2) 

10. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 17  สัญญาเชา 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2737 
3.0238 
3.9841 

.70624 

.60438 
1.00791 

F = 22.526 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

11. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 18  รายได 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.4316 
3.1905 
4.1746 

.73878 

.67130 

.99255 

F = 22.953 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

12. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 19  
     ผลประโยชนของ 
     พนักงาน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2842 
3.0952 
4.0000 

.79444 

.82075 
1.07763 

F = 16.654 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

13. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 20  การบัญชี 
     สําหรับเงินอุดหนุน 
     จากรัฐบาล 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.0947 
2.9762 
3.8571 

.79992 

.78050 
1.02952 

F = 18.247 
Sig. = .007 

 

(3)> (1),(2) 

14. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 21  ผลกระทบ 
     จากการเปลี่ยนแปลง 
     ของอัตราและเปลี่ยน 
     เงินตรา 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2947 
3.0238 
3.7937 

.82351 

.64347 

.93600 

F = 12.220 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 
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ตารางท่ี 26 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชี (ดานมาตรฐานบัญชี) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

15. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 23 ตนทุนการ 
     กูยืม 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3053 
2.9762 
3.8889 

.79992 

.56258 

.96906 

F = 17.529 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

16. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 24 การเปดเผย 
     ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 
  หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3579 
3.0000 
3.9683 

.82405 

.69843 

.99949 

F = 17.641 
Sig. = .001 

 

(3)> (1),(2) 

17. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 26 การบัญชี 
     และการรายงาน 
     โครงการผลประโยชน 
     เมื่อเกษียณอายุ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2105 
3.0476 
3.9048 

.83659 

.79487 
1.13186 

F = 14.202 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

18. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 27 งบการเงิน 
     รวมและงบการเงิน 
     เฉพาะกิจการ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2947 
3.0000 
3.9365 

.87365 

.76509 
1.04531 

F = 15.460 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

19. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 28 เงินลงทุน 
     ในบริษัทรวม 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3368 
2.9286 
3.8730 

.84565 

.67690 
1.02378 

F = 15.480 
Sig. = .039 

 

(3)> (1),(2) 

20. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 29  การ 
     รายงานทางการเงินใน 
     สภาพเศรษฐกิจที่เงิน 
     เฟอรุนแรง 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.1579 
3.0238 
3.9206 

.78977 

.74860 
1.15426 

F = 17.041 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

21. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 31  สวนไดเสีย 
     ในการรวมคา 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.1474 
3.1667 
3.9365 

.72886 

.72974 
1.14825 

F = 16.993 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

22. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 33  กําไรตอ 
     หุน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2000 
3.0476 
4.1111 

.78007 

.58236 
1.04898 

F = 28.468 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 
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ตารางท่ี 26 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชี (ดานมาตรฐานบัญชี) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

23. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 34  งบการเงิน 
     ระหวางกาล 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2000 
3.0714 
3.9206 

.83284 

.80828 
1.09694 

F = 15.025 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

24. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 36  การดอย 
     คาของสินทรัพย 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3579 
3.1429 
3.9524 

.77068 

.71811 
1.00689 

F = 14.207 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

25. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 37 ประมาณ 
     การหน้ีสนิ หน้ีสินที ่
     อาจเกิดข้ึนและ 
     สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3368 
3.2857 
3.9206 

.75245 

.67302 

.86699 

F = 12.965 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

26. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 38 สินทรัพยไม 
     มีตัวตน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.3053 
3.2619 
3.8889 

.79992 

.76699 

.96906 

F = 10.667 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

27. มาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 40  
     อสังหาริมทรัพยเพื่อ 
     การลงทุน 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.1895 
3.0952 
3.8889 

.78949 

.90553 
1.03349 

F = 14.392 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

28. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 2  
     การจายโดยใชหุนเปน 
     เกณฑ  

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.0842 
3.0000 
3.8254 

.76719 

.85540 
1.10044 

F = 15.717 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

29. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 3  
     การรวมธุรกิจ 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.1263 
3.0952 
3.8571 

.78878 

.79048 
1.10508 

F = 14.596 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

30. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 5  
     สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     ที่ถือไวเพื่อขายและ 
     การดําเนินงานที ่
     ยกเลิก 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.1579 
3.0000 
3.8413 

.84193 

.73252 
1.08072 

F = 14.579 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 
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ตารางท่ี 26 ประสบการณทํางานกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ประสบการณทํางานกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชี (ดานมาตรฐานบัญชี) 

ประสบการณ
ทํางาน 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

31. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับที่ 6  
     การสํารวจและ 
     ประเมินคาแหลง 
     ทรัพยากรแร 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

2.9895 
2.8810 
3.6349 

.88118 

.73923 
1.08214 

F = 11.857 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

32. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินสําหรับ 
     กิจการที่ไมมีสวนได 
     เสียสาธารณะ  
     (NPAEs) 
 

(1) ต่ํากวา 5 ป 
(2) 5 – 10 ป 
(3) มากกวา 10 ป 

3.2000 
3.0238 
3.8571 

.94080 

.71527 
1.04507 

F = 13.025 
Sig. = .000 

 

(3)> (1),(2) 

 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของมาตรฐานการบัญชี  ประสบการณทํางานที่
แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ดานมาตรฐานบัญชี)  ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

 ดานแมบทการบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  การนําเสนองบประมาณ , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 2  สินคาคงเหลือ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  นโยบายบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน , มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 11 สัญญากอสราง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได , มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  สัญญาเชา , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 18  รายได , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตรา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 ตนทุนการกูยืม , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน , มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เงินลงทุน
ในบริษัทรวม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สวนไดเสียในการรวมคา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  
กําไรตอหุน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  งบการเงินระหวางกาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  
การดอยคาของสินทรัพย , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและ
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สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 สินทรัพยไมมีตัวตน , มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุน
เปนเกณฑ , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ , มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก , มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 
ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
มาตรฐานบัญชี) มากกวาผูที่มีประสบการณทํางานตํ่ากวา 5 ป และ 5 – 10 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

 แตดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  งบกระแสเงินสด ประสบการณทํางานที่แตกตางกัน ไม
ทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
มาตรฐานบัญชี) ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 27 ความถ่ีในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความถี่ในการรับขอมูล
กับความพรอมในการใช

มาตรฐานการบัญช ี

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ดานความรูความสามารถ 
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 
 

3.2765 
3.4052 
3.4909 
4.2019 

.49311 

.48140 

.58061 

.71777 

F = 25.613 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 

2. ดานทักษะ 
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 
 

3.4118 
3.4165 
3.6485 
4.2642 

.77046 

.52095 

.55572 

.64334 

F = 25.444 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 

3. ดานมาตรฐานการบัญช ี (1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 
 

3.1121 
3.2265 
3.5398 
4.3160 

.82806 

.59057 

.62222 

.73708 

F = 34.171 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 
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จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ ดานทักษะ และ
ดานของมาตรฐานทางการบัญชี ความถ่ีในการรับขอมูลที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ดานของความรูความสามารถ ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล , รับขอมูล  1 – 5 
ครั้ง และ 6 – 10 ครั้ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานทักษะ ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล , รับขอมูล 1 – 5 ครั้ง และ    
6 – 10 ครั้ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานทางการบัญชี ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล , รับขอมูล  
1 – 5 ครั้ง และ 6 – 10 ครั้ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 28 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) 

ความถี่ในการรับขอมูล
กับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญช ี(ดาน
ความรูความสามารถ) 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ความรูตามมาตรฐาน 
   การบัญชี 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.7647 
3.2062 
3.3636 
4.2642 

.83137 

.53887 

.65279 

.88036 

F = 34.471 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

2. ความรูเรื่องการใช 
    มาตรฐานการบัญชี 
    ตอความกาวหนาใน 
    หนาที่การงาน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2353 
3.5155 
3.6364 
4.2453 

.83137 

.72332 

.74239 

.87499 

F = 12.580 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

3. ความสามารถในการ 
    ใชมาตรฐานการ 
    บัญชีทําใหเปนที ่
    ยอมรับในหนวยงาน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2941 
3.5361 
3.5152 
4.3208 

.68599 

.69315 

.83371 

.80320 

F = 16.045 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 

4. ความสนใจการใช 
   มาตรฐานการบัญชีม ี
   ผลตอความสามารถ 
   ของทาน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2941 
3.5979 
3.6061 
4.3396 

.68599 

.71676 

.65857 

.73231 

F = 16.434 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 
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ตารางท่ี 28 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานความรูความสามารถ) 

ความถี่ในการรับขอมูล
กับความพรอมในการใช

มาตรฐานการบัญช ี(ดาน
ความรูความสามารถ) 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

5. ความรูดานกฎหมาย 
   การบัญชี และ 
   ขอกําหนดของสภา 
   วิชาชีพบัญชี 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.1176 
3.1959 
3.4848 
4.0943 

.92752 

.71646 

.79535 

.86077 

F = 16.123 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

6. ความรูดานกฎหมาย 
   ภาษีอากรและ 
   ขอกําหนดของ 
   สรรพากร 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2353 
3.3196 
3.3636 
4.0000 

.90342 

.65426 

.74239 

.85485 

F = 10.838 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 

7. การปรับปรุงบัญชี 
   ของงธุรกิจให 
   เหมมาะสม และ 
   ถูกตองตามกฎหมาย 
   ภาษีอากร 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.5882 
3.4742 
3.4545 
4.2453 

.61835 

.63069 

.66572 

.82987 

F = 15.838 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

8. ความสามารถในการ 
   ทํางานดานบัญชีให 
   เพิ่มประสิทธิภาพใน 
   การทํางาน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.8824 
3.5979 
3.5152 
4.3019 

.78121 

.62349 

.75503 

.79867 

F = 13.331 
Sig. = .000 

 

(4)> (2),(3) 

9. ความสามารถวาง 
   ระบบบัญชี และการ 
   ทํางานดานบัญชี 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2353 
3.2887 
3.5455 
4.1132 

.75245 

.79003 

.79415 

.84718 

F = 12.974 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

10. ความรูการทําบัญชี  
     การสอบบัญชี การ 
     บัญชีบริหาร การ 
     ภาษีอากรและ 
     เทคโนโลยีการบัญชี 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.1176 
3.3196 
3.4242 
4.0943 

.92752 

.71511 

.83030 

.83813 

F = 13.142 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของความรูความสามารถ  ความถี่ในการรับ

ขอมูลที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานความรูความสามารถ) ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 
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ดานความรูตามมาตรฐานการบัญชี , ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีตอความกาวหนา
ในหนาที่การงาน , ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่ยอมรับในหนวยงาน , ความ
สนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทาน , ความรูดานกฎหมายการบัญชี และ
ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี , ความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร , การ
ปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจใหเหมมาะสม และถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร , ความสามารถวางระบบ
บัญชี และการทํางานดานบัญชี และความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษี
อากรและเทคโนโลยีการบัญชี ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล , รับขอมูล 1 – 5 
ครั้ง และ 6 – 10 ครั้ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ผูที่มีความถ่ีใน
การรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากกวา ผูที่รับขอมูล 1 – 5 ครั้ง และ 6 – 10 ครั้ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 29 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูลกับ
ความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญช ี

(ดานทักษะ) 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. ประสบการณในการ 
    ทํางานดานบัญชีทําให 
    เกิดประสิทธิภาพในการ 
    ทํางาน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.5882 
3.6392 
3.6061 
4.4906 

.79521 

.66435 

.70442 

.77516 

F = 19.140 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

2. ความชํานาญในวิชาชีพ 
   บัญชีดวยความสามารถ 
   และระมัดระวังรอบคอบ 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.3529 
3.4845 
3.6061 
4.4340 

.86177 

.66322 

.74747 

.74703 

F = 22.631 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

3. การพัฒนาฝกอบรมการ 
   ปฏิบัติงานดวย 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2941 
3.4742 
3.7273 
4.3208 

.91956 

.67843 

.51676 

.80320 

F = 18.373 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 

4. ความชํานาญทางวิชาชีพ 
   เพ่ิมเติมอยางตอเน่ือง 
   เพ่ือพัฒนาความรูให 
   ทันสมัยอยูเสมอ 
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.4706 
3.4845 
3.6970 
4.1509 

.94324 

.67875 

.80951 

.76952 

F = 9.585 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), (2) 
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ตารางท่ี 29 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานทักษะ) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูล
กับความพรอมในการใช

มาตรฐานการบัญช ี

 (ดานทักษะ) 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

5. การปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
   เพ่ือใหเกิดความ 
   นาเชื่อถือและเปน 
   ประโยชนตอสวนรวม 
   ตามกรอบวิชาชีพ 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.6471 
3.5052 
3.6667 
4.1321 

.78591 

.64749 

.69222 

.65156 

F = 10.181 
Sig. = .000 

 

(4)> (2),(3) 

6. การวางรากฐาน     
   ระบบและกลไกใน 
    การทํางานดานบัญช ี

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.4118 
3.2887 
3.4545 
4.2264 
 

.93934 

.72109 

.71111 

.84675 

F = 17.445 
Sig. = .000 

(4)>(1), 
(2),(3) 

7. การพัฒนาความรูดาน 
   วิชาชีพบัญชีใหกาวทัน 
   มาตรฐานสากล 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.4706 
3.3918 
3.6061 
4.2264 

1.00733 
.72968 
.74747 
.86916 

F = 12.952 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

8. การยกระดับนักบัญช ี
   ไทยใหมีทักษะเปน 
   นักวิชาการขามศาสตร 
   และนักปฏิบัต ิ

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.1765 
3.2268 
3.7879 
4.1132 

.95101 

.74310 

.78093 

.86958 

F = 16.129 
Sig. = .000 

 

(3)>(4), 
(1),(2) 

9. การเสริมสรางการ 
    ใหบริการดวยจิต 
    สาธารณะเขาใจใน 
    วิชาชีพบัญชี 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.3529 
3.3814 
3.6970 
4.2642 

.99632 

.74223 

.72822 

.78816 

F = 15.782 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

10.การพัฒนาระบบ 
    บัญชีใหกาวทัน 
    มาตรฐานสากล 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.3529 
3.2887 
3.6364 
4.2830 

.93148 

.77673 

.69903 

.76905 

F = 19.438 
Sig. = .000 

 

(4)>(1), 
(2),(3) 

 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของทักษะ  ความถี่ในการรับขอมูลที่แตกตางกัน
ทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดาน
ทักษะ) ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 
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ดานประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน , ความ
ชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบ , การพัฒนาฝกอบรมการ
ปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ , การวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชี , การ
พัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล , การเสริมสรางการใหบริการดวยจิต
สาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล ผูที่มีความถ่ีใน
การรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล,รับขอมูล 1–5 ครั้ง และ 6–10 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและนักปฏิบัติ ผูที่มี
ความถ่ีในการรับขอมูล 6 – 10 ครั้ง และมากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล และรับขอมูล 1 – 5 ครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ดานความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ ผูที่มี
ความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล และรับขอมูล 1 – 5 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตาม
กรอบวิชาชีพ ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่รับขอมูล 1 – 5 ครั้ง และ 6 – 10 ครั้ง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

ตารางท่ี 30 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูลกับ
ความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญช ี
(ดานมาตรฐานบัญชี) 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

1. แมบทการบัญชี  (1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0000 
3.3505 
3.4848 
4.2642 

.79057 

.70771 

.90558 

.83553 

F = 19.459 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

2. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 1  การนําเสนอ 
   งบประมาณ 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 
 
 

3.0588 
3.3093 
3.5455 
4.3585 

.74755 

.72688 

.83258 

.83423 

F = 24.223 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 30 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูลกับ
ความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญช ี

(ดานมาตรฐานบัญชี) 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

3. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 2  สินคา 
   คงเหลือ 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.4118 
3.2784 
3.6061 
4.2830 

1.00367 
.70330 
.93339 
.86330 

F = 17.731 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

4. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 7  งบกระแส 
   เงินสด 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2353 
3.5876 
3.5758 
4.3019 

.90342 
3.10159 
.86712 
.82240 

F = 1.588 
Sig. = .194 

 

- 

5. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 8  นโยบาย 
   บัญชีการเปลี่ยนแปลง 
   ประมาณการทางบัญชี 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.1765 
3.2990 
3.3333 
4.3962 

.95101 
2.02158 
.73598 
.86246 

F = 6.740 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

6. มาตรฐานการบัญชี 
   ฉบับที่ 10  เหตุการณ 
   ภายหลังรอบระยะเวลา 
   รายงาน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.1176 
3.1134 
3.4242 
4.2264 

.85749 

.71990 

.75126 

.89101 

F = 24.228 
Sig. = .007 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

7. มาตรฐานการบญัชี 
   ฉบับที่ 11 สัญญา 
   กอสราง 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0588 
2.9175 
3.2424 
4.2830 

.82694 

.67191 

.75126 

.84073 

F = 39.583 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ท่ี 12  ภาษีเงินได 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0588 
3.2268 
3.3636 
4.2075 

.89935 

.68473 

.82228 

.76858 

F = 22.324 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
   ท่ี 16  ท่ีดิน อาคาร และ 
   อุปกรณ  

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 
 

3.1765 
3.2784 
3.3333 
4.2642 

.88284 

.68833 

.88976 

.76337 

F = 21.908 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 30 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูลกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญช ี(ดานมาตรฐานบัญช)ี 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

10.มาตรฐานการบัญชีฉบับ 
    ท่ี 17  สัญญาเชา 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 
 

3.1176 
3.1443 
3.3333 
4.1698 

.92752 

.70695 

.77728 

.80230 

F = 22.156 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

11. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 18  รายได 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.3529 
3.2887 
3.5152 
4.3585 

.99632 

.72109 

.79535 

.81085 

F = 22.347 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

12. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 19  
     ผลประโยชนของ 
     พนักงาน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0588 
3.1134 
3.4848 
4.2453 

1.02899 
.80203 
.79535 
.87499 

F = 22.165 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

13. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 20  การบัญช ี
     สําหรับเงินอุดหนุนจาก 
     รัฐบาล 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.7059 
2.9897 
3.3939 
4.0377 

1.04670 
.74295 
.82687 
.89791 

F = 21.624 
Sig. = .007 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

14. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 21  ผลกระทบ 
     จากการเปลี่ยนแปลง 
     ของอัตราและเปลี่ยน 
     เงินตรา 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.9412 
3.0825 
3.4848 
4.0566 

.89935 

.74540 

.75503 

.76999 

F = 20.639 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

15. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 23 ตนทุนการ 
     กูยืม 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0000 
3.1031 
3.4242 
4.1321 

.86603 

.71421 

.83030 

.78539 

F = 22.485 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

16. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 24 การเปดเผย 
     ขอมูลเก่ียวกับบุคคล 
 หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0000 
3.1649 
3.4848 
4.1887 

1.11803 
.75939 
.83371 
.80995 

F = 19.919 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 30 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูลกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญช ี(ดานมาตรฐานบัญช)ี 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

17. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 26 การบัญช ี
     และการรายงาน 
     โครงการผลประโยชน 
     เม่ือเกษียณอาย ุ
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.9412 
3.0309 
3.4545 
4.1698 

1.08804 
.79652 
.90453 
.89305 

F = 21.391 
Sig. = .007 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

18. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 27 งบการเงิน 
     รวมและงบการเงิน 
     เฉพาะกิจการ 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.2353 
3.0928 
3.3030 
4.2075 

.90342 

.77839 
1.04537 
.86288 

F = 19.948 
Sig. = .001 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

19. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 28 เงินลงทุนใน 
     บริษัทรวม 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.1765 
3.1134 
3.3333 
4.1132 

.95101 

.76207 

.98953 

.84718 

F = 16.862 
Sig. = .039 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

20. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 29  การ 
     รายงานทางการเงินใน 
     สภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน 
     เฟอรุนแรง 
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0588 
2.9897 
3.3636 
4.1698 

1.02899 
.69963 
.60302 
1.13909 

F = 22.646 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

21. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 31  สวนไดเสีย 
     ในการรวมคา 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0588 
3.0309 
3.4545 
4.1509 

.89935 

.78334 

.66572 

.96867 

F = 21.892 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

22. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 33  กําไรตอหุน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0588 
3.0825 
3.4242 
4.2830 

.89935 

.73130 

.70844 

.94822 

F = 26.896 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

23. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 34  งบการเงิน 
     ระหวางกาล 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 
 

2.8235 
3.0000 
3.4848 
4.2642 

.95101 

.79057 

.75503 

.85824 

F = 30.412 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 
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ตารางท่ี 30 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูลกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญช ี(ดานมาตรฐานบัญช)ี 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

24. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 36  การดอยคา 
     ของสินทรัพย 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.8235 
3.1959 
3.5455 
4.2453 

 

.88284 

.73086 

.75378 

.78215 

F = 26.571 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

25. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 37 ประมาณ 
     การหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ 
     เกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี 
     อาจเกิดขึ้น 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.1176 
3.2062 
3.5455 
4.1698 

.85749 

.66046 

.71111 

.75284 

F = 22.822 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

26. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 38 สินทรัพยไม 
     มีตัวตน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0588 
3.1134 
3.5152 
4.2642 

.82694 

.74828 

.66714 

.76337 

F = 29.116 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

27. มาตรฐานการบัญช ี
     ฉบับท่ี 40  
     อสังหาริมทรัพยเพ่ือ 
     การลงทุน 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.7059 
3.0515 
3.4242 
4.2075 

.98518 

.78224 

.66287 

.86288 

F = 28.042 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

28. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับท่ี 2  
     การจายโดยใชหุนเปน 
     เกณฑ  

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.7647 
2.9588 
3.3333 
4.0755 

.83137 

.74885 

.69222 
1.05337 

F = 22.722 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

29. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับท่ี 3  
     การรวมธุรกิจ 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

3.0000 
2.9897 
3.4242 
4.0755 

1.00000 
.78389 
.75126 
.95774 

F = 19.845 
Sig. = .000 

 

(4)> 
(1),(2),(3) 

30. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับท่ี 5  
     สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ี 
     ถือไวเพ่ือขายและการ 
     ดําเนินงานท่ียกเลิก 
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.7059 
3.0309 
3.4848 
4.0189 

.84887 

.82226 

.79535 

.95052 

F = 18.746 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 
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ตารางท่ี 30 ความถี่ในการรับขอมูลกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) (ตอ) 

ความถี่ในการรับขอมูลกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐาน

การบัญชี 
 (ดานมาตรฐานบัญชี) 

ความถี่ในการรับ
ขอมูล 

x  S.D. สถิติทดสอบ คูแตกตาง 

31. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินฉบับท่ี 6  
     การสํารวจและประเมิน 
     คาแหลงทรัพยากรแร 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.6471 
2.8454 
3.3939 
3.7925 

.93148 

.85805 

.74747 

.96792 
 

F = 16.019 
Sig. = .000 

 

(3),(4)> 
(1),(2) 

32. มาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินสําหรับ 
     กิจการที่ไมมีสวนได 
     เสียสาธารณะ  
     (NPAEs) 
 

(1)  ไมเคย 
(2) 1 – 5 คร้ัง 
(3) 6 – 10 คร้ัง 
(4) มากกวา 10 คร้ัง 

2.8235 
3.1237 
3.4242 
3.9623 

.95101 

.91581 

.66287 
1.03705 

F = 11.742 
Sig. = .000 

 

(4)>(1),(2) 

 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหพบวา ในดานของมาตรฐานการบัญชี  ความถี่ในการรับขอมูล

ที่แตกตางกัน ทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ดานมาตรฐานบัญชี) ตางกัน จําแนกเปนรายขอดังน้ี 

ดานแมบทการบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  การนําเสนองบประมาณ , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 2  สินคาคงเหลือ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  นโยบายบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน , มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 11 สัญญากอสราง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได , มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  สัญญาเชา , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 18  รายได , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตรา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 ตนทุนการกูยืม , 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน , มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ , มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เงินลงทุน
ในบริษัทรวม , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  สวนไดเสียในการรวมคา , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  
กําไรตอหุน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  งบการเงินระหวางกาล , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  

http://rdi.ssru.ac.th



 122

การดอยคาของสินทรัพย , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและ
สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน , มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 สินทรัพยไมมีตัวตน , มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน , มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุน
เปนเกณฑ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ  ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล 
มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน
มากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล , รับขอมูล 1 – 5 ครั้ง และ 6 – 10 ครั้ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง และ 6 – 10 ครั้งจะมีความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล และรับ
ขอมูล 1 – 5 ครั้ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) ผูที่
มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล และรับขอมูล 1 – 5 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  งบกระแสเงินสด ผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูลที่ตางกัน ไมทําใหมี
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน (ดานมาตรฐาน
บัญชี) ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ไดนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

          5.1  ความมุงหมายของการศึกษา 

          5.2  ขอบเขตการวิจัย 

          5.3  สรุปผล 

          5.4  อภิปรายผล 

          5.5  ขอเสนอแนะ 

 

5.1  ความมุงหมายของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาความพรอมของนักการบัญชีไทยในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดานความรูความสามารถ ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี 

 2) เพื่อเปรียบเทียบนักการบัญชีไทยในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของ
กับงานดานบัญชีและขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 

 

5.2    ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีมจีุดหมายเพื่อศึกษานักการบัญชีไทยกับความพรอมของในการใชมาตรฐาน
การบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ ดานทักษะและดาน
มาตรฐานการบัญชี ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

 

          5.2.1  ประชากร 

                  ประชากรจากการสัมภาษณประกอบดวยผูทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ธุรกิจการ
จัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน 12  
คนและประชากรจากการตอบแบบสอบถามประกอบดวย  ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจ
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การจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดจํานวน 
420  คน 

5.2.2  กลุมตัวอยาง 

                  กลุมตัวอยางไดแก ผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และ
อาจารยผูสอนบัญชี  ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามเกณฑของเครซี่และมอร แกน   
(ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543, อางอิงจาก Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970) ไดจํานวน 
201 ชุดและใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) และไดตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมลูในแบบสอบถามและไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 200 ชุด 
 

5.3  สรุปผล 

ผลการศึกษาเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน สรุปผลไดดังน้ี 

 

5.3.1 ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

        ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ ของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทํา 

บัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี จํานวน 12 คน สรุปผลไดดังน้ี 

                1) เพศ สวนใหญผูใหสัมภาษณเปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
83.33 รองลงมาคือเพศขาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

          2) อายุ สวนใหญผูใหสัมภาษณมีอายุระหวาง 26 – 30 ปและอายุ 31 – 35 ปมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคืออายุ 41 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 25 อายุ 36 – 40 ป คิดเปนรอย
ละ 8.33 

         3) ระดับทางการศึกษา สวนใหญผูใหสัมภาษณระดับทางการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทมากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาคือตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
16.67 

         4) อาชีพ สวนใหญผูใหสัมภาษณมีอาชีพ ผูทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ธุรกิจการ
จัดทําบัญชีและอาจารยผูสอนบัญชี คิดเปนรอยละ 25 

                5) ประสบการณทํางาน สวนใหญผูใหสัมภาษณมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวกับงานดาน
บัญชี 5 – 10 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาคือมากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 33.33 
และตํ่ากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 25 

        6) ความถ่ีในการรับขอมูล สวนใหญผูใหสัมภาษณมีความถ่ีในการรับขอมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีภายใน 1 ป 1 – 5 ครั้ง มากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาคือ 6 – 10 ครั้ง
และมากกวา 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 25 
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5.3.2  การวิเคราะหนักการบัญชีไทย 

         การวิเคราะหนักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีของผูให 

สัมภาษณ ของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีดาน
ความรูความสามารถ  ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี สรุปผลไดดังน้ี 

             5.3.2.1. ผูทําบัญชี 

                            1) ดานความรูความสามารถโดยการฝกอบรมสัมมนาตามมาตรฐานการบัญชี
และทําใหผูทําบัญชีจัดทํางานการเงินไดอยางเปนระบบสามารถสงงบการเงินใหกับกรมสรรพากรและ
กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการของสภาวิชาชีพบัญชี
นอกจากน้ีผูทําบัญชียังไดรับความรูดาน พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543, 2547 รวมถึงมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎกระทรวงและกฎหมายบัญชีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและสามารถมาประยุกตใช
ควบคูไปกับกฎหมายบัญชีและการวางระบบบัญชีโดยศึกษาโครงสรางและรูปแบบของธุรกิจ การวาง
ผังงานและการเตรียมหาบุคคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน  

                            2)  ดานทักษะ การจัดทําบัญชีดวยความถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีมีการ
ฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพและตองปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม คงไวซึ่ง
ความเปนกลางปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมีการพัฒนาความรูใหทันสมัยโดยการเขารับการ
อบรมสัมมนา  คนหาขอมูลเพิ่มเติมและมีการฝกทักษะอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญและ
ลงบัญชีใหถูกตองครบถวนมีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชีอยางรอบครอบ
และถูกตอง 

                            3) ดานมาตรฐานการบัญชี มีความเขาใจในแมบทการบัญชีการนําเสนองบ 

การเงินมาตรฐานสินคาคงเหลือเปดเผยมูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีการ
บัญชีภาษีเงินไดที่สงผลกระทบตอการทําบัญชี มีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณหลักเกณฑวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรูทรัพยสินการวัดมูลคาของราคาทุนและคาเสื่อม
ราคาที่เกิดข้ึนมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีสัญญาเชาตามวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การปฏิบัติสําหรับสัญญาและความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีรายไดเพื่อกําหนดหลักเกณฑการรับรู
รายได 

                5.3.2.2  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 

                          1)  ดานความรูความสามารถจากการเขาฝกอบรมในหนวยงานภาครัฐและ 

เอกชนทําบัญชีไดถูกตองอยางมีความมั่นใจสําหรับในดานกฎหมายบัญชีเปรียบเหมือนกรอบการ
ปฏิบัติงานของผูที่ทํางานดานบัญชีและมีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร
กฎหมายภาษีอากร เปนกฎหมายที่หนวยงานราชการใชเพื่อจัดเก็บภาษีเพื่อนําเงินไปพัฒนาประเทศมี
การปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมายภาษีอากรโดยยึดหลักจากประมวลกฎหมายภาษี
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อากรในการรับรูรายได รายจาย รับรูมูลคาสินทรัพย คาเสื่อม มกีารวางระบบบัญชีและจัดทํางานดาน
บัญชีเปนหมวดหมูและยังสามารถเขาใจในการสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและ
เทคโนโลยีการบัญชี  

                        2)  ดานทักษะมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพใน 

การทํางานมีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานและตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยการทําบัญชีให
ถูกตองตรงกับความจริงมีการฝกอบรมจากสํานักงานและหาขอมูลดานการบัญชีเพิ่มเติมมีความ
ชํานาญทางวิชาชีพและพัฒนาความรูใหทันสมัยโดยการฝกอบรมในดานกฎหมายขอบังคับทางบัญชีมี
การปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพมี
การพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลโดยการเขารับการฝกอบรม  

                        3)  ดานมาตรฐานการบัญชี มีความเขาใจในแมบทการบัญชี เน่ืองจากแมบทการ
บัญชีคือ หลักในการดําเนินการทางการบัญชี และมาตรฐานการเงิน สินคาคงเหลือโดยสามารถ
คํานวณและวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือในวิธีตาง ๆได อาทิเชน  เขากอนออกกอน  เขาหลังออกกอน  
ถ่ัวเฉลี่ยและมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินไดมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณมาตรฐานการบัญชี สัญญาเชามาตรฐานการบัญชีรายไดและผลประโยชนของ
พนักงานซึ่งเปนการคํานวณหามลูคาปจจุบันของจํานวนเงินที่คาดวาตองจายใหพนักงานเมื่อเกษียน
และกรณี เจ็บปวย ในรูปของสวัสดิการ 

          5.3.2.3  ธุรกิจการจัดทําบัญชี 

                         1)  ดานความรูความสามารถ มาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยการคนหาขอมูล และการเขารวมอบรมสัมมนากับสภาวิชาชีพและภาคเอกชน  
ความรูในมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความกาวหนาในหนาที่การทํางาน และสามารถจัดทํางบการเงิน
ของบริษัทใหมีความเปนกลาง และนาเช่ือถือ และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร การบันทึกบัญชี
เปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีชวยใหการทํางานไดถูกตอง และมีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและ
ขอกําหนดของสรรพากร และนําความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรมาประยุกตใชควบคูไปกับ
กฎหมายบัญชีมีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายภาษีอากรโดยการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดของสรรพากร 

                        2)  ดานทักษะ ประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน และไดมีโอกาสเขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบัญชีตามหนวยงานตาง ๆ มีการพัฒนา
ฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพมีการพัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อใหเกิด
ความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของมีการพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลมีการยกระดับนัก
บัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตร ศึกษาความรูเพิ่มเติมมีการเสริมสรางการใหบริการ
ดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชีโดยการใหคําช้ีแนะอธิบายกับบุคคลในหนวยงานมีการพัฒนา
ระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลและพัฒนาเปนรูปแบบภาษาอังกฤษในอนาคตทําบัญชีในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 
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                       3)  ดานมาตรฐานการบัญชี มีความเขาใจในแมบทการบัญชี ซึ่งเปนแนวคิดหลัก 

พื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน ในรูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีสินคาคงเหลือมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินไดมีความเขาใจ
ในมาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ สัญญาเชารายไดและมีความเขาใจในมาตรฐานการ
บัญชีผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 

5.3.2.4  อาจารยผูสอนบัญชี 

                             1)  ดานความรูความสามารถ ไดรับความรูตามมาตรฐานการบัญชีจากการ 

ฝกอบรมสัมมนาในมาตรฐานตาง ๆ อาทิ เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการใชมาตรฐาน
การบัญชีมีผลตอการเรียนการสอนและการใหความรูกับนักศึกษาในการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลทํา
ใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอ
ความสามารถทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสามารถนําความรูดานกฎหมายการบัญชีและขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีกฎหมายบัญชี
เปรียบเหมือนกรอบการปฏิบัติงานและเพื่อเปนแนวทางในการสอนและใหถูกตองตามหลักของสภา
วิชาชีพบัญชีและสามารถใหคําแนะนําไดเบื้องตนมีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของ
สรรพากรและสามารถทําบัญชีใหสรรพากรยอมรับได กฎหมายภาษีอากรเปนกฎหมายที่หนวยงาน
ราชการใชเพื่อจัดเก็บภาษีตองศึกษาหาความรูใหเขาใจในขอกฎหมายภาษีใหละเอียด เพื่อการเสีย
ภาษีใหถูกตองครบถวนในระดับใหคําแนะนําไดเบื้องตนมีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหเหมาะสมและ
ถูกตองตามกฎหมายภาษีอากรตามขอกําหนดของกรมสรรพากรและตองปรับปรุงใหสอดคลองเปนไป
ตามขอกฎหมายภาษีอากรทุกอยางเพื่อหลีกเลียงการถูกประเมินภาษียอนหลังมีการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการบัญชีวาหลักบัญชีและขอกฎหมายขอไหนที่จําเปนตองใชใน
กิจการน้ัน ๆ ศึกษาประยุกตมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการทํางานและออกแบบระบบบัญชี
ในสอดคลองกับขนาดการทํางานมีความสามารถวางระบบบัญชีและการทํางานดานบัญชีดานวาง
ระบบงานดานบัญชีตองยึดหลักมาตรฐานการบัญชีและขอกฎหมายมีความรูในการทําบัญชี การสอบ
บัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชีสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานของ
ตนเองและองคกรได 

                              2) ดานทักษะมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการ ทํางานโดยนําหลักการของมาตรฐานการบัญชีมาใชและพัฒนาความรูที่มีหรือรูมาแนะนําหรือ
มาทํางานไดถูกตอง   มากกวา 10 ป สามารถใหคําแนะนําไดมีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวย
ความสามารถและระมัดระวังรอบคอบโดยการศึกษามาตรฐานการบัญชีอยูตลอดเวลาและดูเอกสาร 
หรือบันทึกขอมูลใหถูกตองและตรวจสอบขอมูลดวยความระมัดระวังมีการพัฒนาฝกอบรมการ
ปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางานทุกครั้งตองคํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพอยูเสมอและ
มีการอบรมอยูเสมอตามที่กรมพัฒนาธุรกิจหรือกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชีจัดอมรมมีความ
ชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูใหทันสมัยโดยศึกษาจากเว็บไซดที่เกี่ยวของ
และการเขารับการอบรมและสัมมนาสภาวิชาชีพบัญชีและผานทางสํานักงานอยางนอย 10 ช่ัวโมงมี
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การปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพ
การบัญชีที่เกี่ยวของและกําหนดคูมือปฏิบัติงานและจัดใหมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพมีการ
วางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชีมีความเขาใจในระบบงานที่ตองรับผิดชอบโดย
การศึกษาและติดตามความคืบหนาทางดานบัญชีและขอกฎหมายอยางตอเน่ืองมีการพัฒนาความรู
ดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลมีการอบรมสัมมนาผานสภาวิชาชีพบัญชี มีการยกระดับนัก
บัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและเปนนักปฏิบัติมีการอบรมสัมมนาผานสภาวิชาชีพ
บัญชี มีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชีอบรมสัมมนาสื่อสารภายใน
องคกร เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลอบรม
สัมมนาติดตามขาวสารของสภา 

                             3)  ดานมาตรฐานการบัญชีมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี อาทิเชน 
แมบทการบัญชี ในการจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินใหคําแนะนําในมาตรฐานการบัญชี
มีการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนองบการเงินเปน งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
ใหมีการเปรียบเทียบในแตละปมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีสินคาคงเหลือมีความเขาใจใน
มาตรฐานการบัญชีภาษีเงินไดมาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสัญญาเชามาตรฐานการ
บัญชีรายไดผลประโยชนของพนักงานเปนการกําหนดวิธีการทางบัญชีที่งายกวาสําหรับผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงานแทนผลประโยชนหลังออกจากงานมีความเขาใจในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) เปนแนวทางในการรายงานการเงินที่มี
คุณภาพที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินและผูประกอบการ 

 

5.3.3 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

         ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ของผูทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี   

ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี จํานวน 200 คน สรุปผลไดดังน้ี 

        1)  เพศ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 165 คน คิด
เปนรอยละ 82.50 รองลงมาคือเพศขาย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.50 

                    2)  อายุ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง  20 – 25 ปมากที่สุด จํานวน 
59 คน คิดเปนรอยละ  29.50  รองลงมาคือ  26 – 30 ป จํานวน  42  คน คิดเปนรอยละ  21.00  มี
อายุ  36 – 40 ป  จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.50 มีอายุ  41 ปข้ึนไป  จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 17.50 และมีอายุ  31 – 35 ป  จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 

                   3) ระดับทางการศึกษา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีระดับทางการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 61.00 รองลงมาคือระดับปริญญาโท 
จํานวน 46 คิดเปนรอยละ 23.00  ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 13.00 และปริญญา
เอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
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                   4) อาชีพ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจการจัดทําบัญชีมากที่สุดจํานวน 
57 คน คิดเปนรอยละ 28.50 รองลงมาคือ  ผูทําบัญชี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.00  ผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.00   และอาจารยผูสอนบัญชี จํานวน 45 คน คิด
เปนรอยละ 22.50 ตามลําดับ 

                   5) ประสบการณทํางาน สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานตํ่ากวา 5 
ป มากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 47.50  รองลงมาคือ มากกวา 10 ป จํานวน 63 คน คิด
เปนรอยละ 31.50 และ 5 - 10  ป จํานวน 42 คิดเปนรอยละ 21.00 ตามลําดับ 

                   6) ความถ่ีในการรับขอมูล สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการรับขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภายใน 1 ป  1 – 5 ครั้ง มากที่สุดจํานวน  97 คน คิดเปนรอยละ  48.50 
รองลงมาคือ มากกวา 10 ครั้ง จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 26.50  6 – 10 ครั้ง จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 16.50  และไมเคย จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 

 

5.3.4 การวิเคราะหนักการบัญชีไทยมีความพรอม 

                 การวิเคราะหนักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีของผูทําบัญชี  
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชีดานความรูความสามารถ  ดาน
ทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี  สรุปผลไดดังน้ี 

                 1) นักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีระดับมากคือ ดานทักษะ  ดาน
ความรูความสามารถและดานมาตรฐานการบัญชี  

                 2) นักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีดานความรูความสามารถ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความพรอมมากคือ มี
ความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  ความสนใจการใชมาตรฐาน
การบัญชีมีผลตอความสามารถของทานและความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีทําใหเปนที่
ยอมรับในหนวยงาน 

                3) นักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีดานทักษะโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีระดับความพรอมมากคือ มีประสบการณในการ
ทํางานดานบัญชีทําให เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน มีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวย
ความสามารถและระมัดระวังรอบคอบและมีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

                4) นักการบัญชีไทยมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีดานมาตรฐานการบัญชี
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีระดับความพรอมมากคือมีความพรอม
ในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
18 (ปรับปรุง 2552) รายได และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
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5.3.5. ผลการเปรียบเทียบนักการบัญชีไทย 

                  ผลการเปรียบเทียบนักการบัญชีไทยในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดานความรูความสามารถ  ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี จําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป ปรากฏผลดังน้ี 

                  1) นักการบัญชีไทยที่มีเพศแตกตางกันไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน แมวาเพศชายจะมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวาเพศหญิงเล็กนอย แตไมมีความ
แตกตางกัน สวนในดานของมาตรฐานทางการบัญชี เพศที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยเพศชายจะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากกวาเพศหญิง  

    2) นักการบัญชีไทยที่มีอายุแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย 
กลุมอายุ  20 – 25 ป,26 – 30 ป และ 31 – 35 ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานของความรูความสามารถ มากกวา กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 
ปข้ึนไป แต กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดานทักษะ และดานมาตรฐานทางการบัญชี มากกวา กลุมอายุ 20 – 
25 ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป  

               3) นักการบัญชีไทยที่มีการศึกษาแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 
ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดานความรูความสามารถ ดานทักษะ และดานมาตรฐานทางการ
บัญชีมากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี  

              4) นักการบัญชีไทยที่มีอาชีพแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูที่มี
อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ มากกวา ผูทําบัญชี และผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี แตอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียนดานทักษะ และดานมาตรฐานทางการบัญชีมากกวา ผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการ
จัดทําบัญชี , ผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 

             5) นักการบัญชีไทยที่มีประสบการณทํางานที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01  โดยผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ ดานทักษะ และดานมาตรฐาน
การบัญชีมากกวา ประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 5 ป และ 5 – 10 ป 

              6) นักการบัญชีไทยที่มีความถ่ีในการรับขอมูลที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ ดานทักษะ และดาน
มาตรฐานทางการบัญชีมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล , รับขอมูล 1 – 5 ครั้ง และ  6 – 10 ครั้ง 

 

5.4  อภิปรายผล 

 

5.4.1.  ผลจากการศึกษานักการบัญชีไทย 

                   ผลจากการศึกษานักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนจากการสัมภาษณ สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

                   1)  ดานความรูความสามารถ ความรูตามมาตรฐานการบัญชีผูทําบัญชีมีการพัฒนา
โดยการฝกอบรมสัมมนาตามมาตรฐานการบัญชีรวมถึงมาตรฐานการบัญชีตามกฎกระทรวงประกาศ
และกฎหมายบัญชีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและมีการจัดการวางแผนงานและมีความรูในการทํา
บัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและดานเทคโนโลยี  

                    2)  ดานทักษะ มีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพและตอง
ปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม มีการฝกทักษะอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ มีการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพและมี
การพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล 

                    3)  ดานมาตรฐานการบัญชี มีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี อาทิเชน แมบทการ
บัญชี ในการจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินใหคําแนะนําในมาตรฐานการบัญชีมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนองบการเงินเปน งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและใหมี
การเปรียบเทียบในแตละปมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีสินคาคงเหลือมีความเขาใจในมาตรฐาน
การบัญชีภาษีเงินไดมาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสัญญาเชามาตรฐานการบัญชีรายได
ผลประโยชนของพนักงานเปนการกําหนดวิธีการทางบัญชีที่งายกวาสําหรับผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานแทนผลประโยชนหลังออกจากงาน แนวทางในการรายงานการเงินที่มีคุณภาพที่จะกอใหเกิด
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูประกอบการและผูใชงบการเงิน  

 

5.4.2.  ผลจากการศึกษานักการบัญชีไทยกับความพรอม 
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                   ผลจากการศึกษานักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนจากการตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

                   1) นักการบัญชีไทยที่มีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีดานความรู
ความสามารถโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักการบัญชีไทยมีความสามารถในการ
ทํางานดานบัญชีอยางมปีระสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับในหนวยงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปภา
วี  สุขมณีและฉัตรรัชดา วิโรจนรัตน (2551 : 60) ที่กลาววาความรูความสามารถของนักบัญชีโดย
รวมอยูในระดับมากไดแกดานความรูในวิชาชีพเชนความรูความสามารถที่สามารถจัดทํารายงาน
การเงินไดอยางดีและเกิดประสิทธิผลตอการทํางาน 

                   2) นักการบัญชีไทยที่มีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีดานทักษะโดยรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักการบัญชีไทยมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน มีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีและมีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงาน
ดวยจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปภาวี สุขมณีและฉัตรรัชดา วิโรจนรัตน (2551 : 
60) ที่กลาววาทักษะของนักบัญชีโดยรวมอยูในระดับมากไดแกดานทักษะทางวิชาชีพเชนการ
ปฏิสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นสามารถทํางานเปนทีมได 

                   3) นักการบัญชีไทยที่มีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีดานมาตรฐานการ
บัญชีโดยรวมอยูในระดับมากทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักการบัญชีไทย มีความพรอมในเรื่องของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) 
รายได และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
นิพันธ เห็นโชคชัยชนะและศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2552 : 3 - 28) ที่กลาววามาตรฐานการบัญชีเปน
แนวทางที่นักบัญชียึดถือเปนแนวปฏิบัติในการรับรู การวัดมูลคา การแสดงรายการและเหตุการณทาง
บัญชีในงบการเงิน ขอมูลทางการบัญชีใหประโยชนแกบุคคลหลายฝายที่เกีย่วของ ดังน้ันนักการบัญชี
ไทยมีมาตรฐานการบัญชีใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติจะทําใหไดขอมูลทางการบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพนาเช่ือถือและสามารถใชประโยชนได 

 

5.4.3. ผลการเปรียบเทียบนักการบัญชีไทย 

         ผลการเปรียบเทียบนักการบัญชีไทยในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียน ดานความรูความสามารถ  ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี จําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและขอมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป ปรากฏผลดังน้ี 

          1) นักการบัญชีไทยที่มีเพศแตกตางกันไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน แมวาเพศชายจะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวาเพศหญิงเล็กนอย แตไมมีความแตกตางกัน 
สวนในดานของมาตรฐานทางการบัญชี เพศที่แตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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โดยเพศชายมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน
มากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาลักษ  ชุติเดชานุกูล (2550 : 53) ศึกษาพบวาผล
การทดสอบความแตกตางของความพรอมของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของชายและหญิงพบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง ชาย
และหญิงคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดทําบัญชีเกณฑ
คงคางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    2) นักการบัญชีไทยที่มีอายุแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย กลุม
อายุ   20 – 25 ป, 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ มากกวา กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 
41 ปข้ึนไปแต กลุมอายุ 36 – 40 ป และ 41 ปข้ึนไป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดานทักษะ และดานมาตรฐานทางการบัญชี มากกวา กลุม
อายุ 20 – 25 ป , 26 – 30 ป และ 31 – 35 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาลักษ  ชุติเดชานุกูล 
(2550 : 54) ศึกษาพบวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความ
พรอมของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางระหวางผูมีสวนเกี่ยวของที่มีอายุตางกัน 
พบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางที่มีอายุตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพรอมของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      3) นักการบัญชีไทยที่มีการศึกษาแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คือ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ดานความรูความสามารถ ดานทักษะ และดานมาตรฐาน
ทางการบัญชีมากกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรีซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิภาลักษ  ชุติเดชานุกูล (2550 : 56) ศึกษาพบวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของความพรอมของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของที่มีระดับการศึกษาตางกัน พบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําบัญชีเกณฑ
คงคางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมของโรงพยาบาล
ชุมชนในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      4) นักการบัญชีไทยที่มีอาชีพแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูที่
มีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ มากกวา ผูทําบัญชี และผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี แตอาจารยผูสอนบัญชี จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานทักษะ และดานมาตรฐานทางการบัญชีมากกวา ผูที่มีอาชีพ
เกี่ยวกับธุรกิจการจัดทําบัญชี , ผูทําบัญชี และผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญ
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รัศม  วศวรรณวัฒน และ นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ. (2554: บทคัดยอ) มาตรฐานการบัญชีไทยตาม
ทัศนะของผูทําบัญชี ผูสอบบัญชีและอาจารยผูสอนวิชาทางการบัญชี ผลการวิจัยพบวาผูสอนวิชา
ทางการบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทยในภาพรวมไมแตกตางจากผูทําบัญชีและ
ผูสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

             5) นักการบัญชีไทยที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ ดานทักษะ และดานมาตรฐานทางการ
บัญชีมากกวา ประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 5 ป และ 5 – 10 ปซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภา
ลักษ  ชุติเดชานุกูล (2550 : 58) ศึกษาพบวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของความพรอมของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางระหวางผูมีสวน
เกี่ยวของที่มีประสบการณทํางานตางกัน พบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคางที่
ประสบการณทํางานตางกันมคีะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมของโรงพยาบาลชุมชนใน
การจัดทําบัญชีเกณฑคงคางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             6) นักการบัญชีไทยที่มีความถ่ีในการรับขอมูลแตกตางกันทําใหมีความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยผูที่มีความถ่ีในการรับขอมูล มากกวา 10 ครั้ง จะมีความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูความสามารถ ดานทักษะ และดาน
มาตรฐานการบัญชีมากกวา ผูที่ไมเคยรับขอมูล , รับขอมูล 1 – 5 ครั้ง และ  6 – 10 ครั้งซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุทธิชัย จรูญเนตร (2542) ไดศึกษาวิจัย ระดับประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของ
คณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบล ศึกษากรณี อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
พบวา คณะกรรมการบริการองคการบริหารสวนตําบล ไดรับขอมูลและมีประสิทธิภาพในการวางแผน
อยูในระดับมาก ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาตําบล ไดแก การไดรับขอมูล
ขาวสาร การไดรับการฝกอบรม 

 

5.5  ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 

 

 

5.5.1  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
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                  1) นักการบัญชีไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรใหความสําคัญกับ
ความรูความสามารถ ดานทักษะและดานมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
นักบัญชีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน 

                 2) นักการบัญชีไทย ควรตระหนักและสงเสริมใหนักบัญชีพัฒนาความรูอยูเสมอเพื่อให 

นักบัญชีเกิดความเขาใจ เกิดทักษะและความเชียวชาญในการปฏิบัติงานซึง่จะชวยเพิ่มประสิทธิผลใน
การทํางานและเปนการสรางความเช่ือมันและการยอมรับของผูใชขอมูลทางการเงิน 

                3) นักการบัญชีไทย ควรตระหนักถึงประสิทธิผลในการทํางานซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญอยาง 

ย่ิงในองคกรผลงานจะดีและมีคุณภาพตองข้ึนกับตัวพนักงานและบุคลากรในองคกร ถาบุคลากร
เหลาน้ันมีความรูความสามารถและทักษะที่ดีจะทําใหองคกรเกิดการพัฒนาเกิดความกาวหนาทําให
องคกรประสบผลสําเร็จ 

 

5.5.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

          1)  ควรมีการศึกษาความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีดานอื่น ๆ 

                   2)  การศึกษาในโอกาสตอไปควรเพิ่มกลุมประชากรในดานอื่นที่มีความสอดคลองกับ
การศึกษาเชนกลุมเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจและกลุมเจาหนาที่สรรพากร  

                   3)  ระยะเวลาการศึกษาที่คอนขางจํากัด และเปนการศึกษาโดยใชกลุมประชากร
เปาหมายอาจจะทําใหผลของการศึกษาที่ออกมาอยูในขอบเขตเฉพาะเรื่องที่ศึกษา  

  4)  ควรมีการศึกษาถึงความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีของนักบัญชีในเขต
ภูมิภาคของประเทศ 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก  

 
หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบแบบสมัภาษณและแบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://rdi.ssru.ac.th



  

 
 

รายชื่อผูเชียวชาญ 
ตรวจสอบแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 

 
 

1.  อาจารยอโนชา    กิมกง   
2.  อาจารยสิทธิชัย         ธรรมเสนห   
3.  อาจารยดวงสมร         ฟกสังข  
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ที่  1/ พิเศษ                                                                          คณะวิทยาการจัดการ 

                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                         1  ถนนอูทองนอก  ดุสิต 
                                                                                         กรุงเทพมหานคร  10300 

 
1   เมษายน   2555 

 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒ ิ
 
เรียน  หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี (อาจารยอโนชา   กิมกง)   
 
 ดวยดิฉันนางลัดดา    หิรัญยวา  อาจารย   ระดับ  7 สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดทําวิจัยในหัวขอ”นักบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน”   ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีจําเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและ
พิจารณาเน้ือหา  ดิฉันพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณอยางดี  จึงใคร
ขอเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาในแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
กอนที่จะนําไปใชในการทําวิจัย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขออนุเคราะหดวย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                           
                                                                             (นางลัดดา    หิรัญยวา) 
                                                                               อาจารย    ระดับ  7    
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ที่  1/ พิเศษ                                                                          คณะวิทยาการจัดการ 

                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                         1  ถนนอูทองนอก  ดุสิต 
                                                                                         กรุงเทพมหานคร  10300 

 
1   เมษายน   2555 

 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒ ิ
 
เรียน  หัวหนาสาขาวิชาการธุรกิจบริการ (อาจารยสิทธิชัย     ธรรมเสนห)   
 
 ดวยดิฉันนางลัดดา    หิรัญยวา  อาจารย   ระดับ  7 สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดทําวิจัยในหัวขอ”นักบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน”   ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีจําเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและ
พิจารณาเน้ือหา  ดิฉันพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณอยางดี  จึงใคร
ขอเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาในแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
กอนที่จะนําไปใชในการทําวิจัย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขออนุเคราะหดวย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                           
                                                                             (นางลัดดา    หิรัญยวา) 
                                                                               อาจารย    ระดับ  7    
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ที่  1/ พิเศษ                                                                          คณะวิทยาการจัดการ 

                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                         1  ถนนอูทองนอก  ดุสิต 
                                                                                         กรุงเทพมหานคร  10300 

 
1   เมษายน   2555 

 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒ ิ
 
เรียน  หัวหนาสาขาวิชาธุรกิจการประกอบการ (อาจารยดวงสมร    ฟกสังข)   
 
 ดวยดิฉันนางลัดดา    หิรัญยวา  อาจารย   ระดับ  7 สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดทําวิจัยในหัวขอ”นักบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน”   ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีจําเปนตองใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและ
พิจารณาเน้ือหา  ดิฉันพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณอยางดี  จึงใคร
ขอเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาในแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
กอนที่จะนําไปใชในการทําวิจัย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขออนุเคราะหดวย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                           
                                                                             (นางลัดดา    หิรัญยวา) 
                                                                               อาจารย    ระดับ  7    
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ภาคผนวก ข  

 
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 
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ที่  2/ พิเศษ                                                                         คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                        1  ถนนอูทองนอก  ดุสิต 
                                                                                        กรุงเทพมหานคร  10300 

 
1   เมษายน   2555 

 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห 
 
เรียน   
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสัมภาษณ 
 
  ดวยดิฉันนางลัดดา  หิรัญยวา  อาจารย  ระดับ 7 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดทําวิจัยในหัวขอ”นักบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน”   ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีมีความจําเปนตองเก็บขอมูลจากหนวยงาน
ของทาน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสัมภาษณในระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  2555 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหดวย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                          
                                                                             (นางลัดดา    หิรัญยวา) 
                                                                               อาจารย    ระดับ  7    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rdi.ssru.ac.th



  

 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
ช่ือ - นามสกุล ที่อยู หมายเหตุ 

1. นายภาณุพงศ  สัจจะมโนชัย 401 ถนนสาธุประดิษฐ ตําบลชองนนทรี อําเภอ
ยาวนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 

ผูทําบัญชี 

2. น.ส.ยุพเยาว  บุคลักษณี 129 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

ผูทําบัญชี 

3. น.ส.ผองนภา  แสนปง 95 ตําบลบานคา อําเภอเมือง ลําปาง ผูทําบัญชี 
4. น.ส.ชมชลัยย  อยูดีแกว 80/92 หมู 5 ถนนบางกรวย-ไทรนอย 

ตําบลบางกรวย อําเภอบางกราย นนทบุร ี
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 

5. นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล 22/209 ถนนเสรีไทย ตําบลคันนายาว 
อําเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 

6. น.ส.กินรินทร  แดงนอย 523/4 ถนนริมทางรถไฟสายชองนนทร ี
คลองเตยเหนือ อําเภอวัฒนา กรุงเทพฯ 

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 

7. น.ส.เขมนันท  ใจช้ืน 190/64 อาคารไดมอนรัชดาคูลเฮาส 
รัชดาภิเษก 12 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจการจัดทําบัญชี 

8. น.ส.ชิตมนัส  ทองพลับ 232/2 ถนนวงศยฤทธ์ิ ตําบลพระปฐมเจดีย 
อําเภอเมือง นครปฐม 73000 

ธุรกิจการจัดทําบัญชี 

9. น.ส.สุพรรษา  เปรมศร ี 134/86 ถนนบางกรวย-ไทยนอย  ตําบล วัด
ชะลอ อําเภอบางกรวย นนทบุร ี

ธุรกิจการจัดทําบัญชี 

10. ผ.ศ. อรทัย  รัตนานนท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 1 ถนนอูทองนอก ดุสิต กทม. 

อาจารย 

11. ผ.ศ.นวพร  ทองนุช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 1 ถนนอูทองนอก ดุสิต กทม. 

อาจารย 

12. อาจารยสวนีย  จงเจริญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 1 ถนนอูทองนอก ดุสิต กทม. 

อาจารย 
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ที่  2/ พิเศษ                                                                         คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                        1  ถนนอูทองนอก  ดุสิต 
                                                                                        กรุงเทพมหานคร  10300 

 
1   กรกฎาคม   2555 

 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห 
 
เรียน   
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสอบถาม 
 
  ดวยดิฉันนางลัดดา  หิรัญยวา  อาจารย  ระดับ 7 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดทําวิจัยในหัวขอ”นักบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน”   ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีมีความจําเปนตองเก็บขอมูลจากหนวยงาน
ของทานซึ่ง เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามในระหวางเดือนกรกฎาคม  2555 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหดวย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                          
                                                                             (นางลัดดา    หิรัญยวา) 
                                                                               อาจารย    ระดับ  7    
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ภาคผนวก ค  

 
ผลการวิเคราะหการหาคาความสอดคลอง 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
 

คําถามดานความรู
ความสามารถ 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา IOC สรุปผล 

1 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3   
2 1 1 1 1.0 ใชได 
3 1 1 1 1.0 ใชได 
4 1 1 1 1.0 ใชได 
5 1 1 1 1.0 ใชได 
6 1 1 1 1.0 ใชได 
7 1 1 1 1.0 ใชได 
8 1 1 1 1.0 ใชได 
9 1 1 1 1.0 ใชได 
10 1 1 1 1.0 ใชได 

 
 
 
 

ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
 

คําถามดานทักษะ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา IOC สรุปผล 
1 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3   
2 1 1 1 1.0 ใชได 
3 1 1 1 1.0 ใชได 
4 1 1 1 1.0 ใชได 
5 1 1 1 1.0 ใชได 
6 1 1 1 1.0 ใชได 
7 1 1 1 1.0 ใชได 
8 1 1 1 1.0 ใชได 
9 1 1 1 1.0 ใชได 
10 1 1 1 1.0 ใชได 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
 

คําถามดานมาตรฐานบัญชี คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา IOC สรุปผล 
1 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3   
2 1 1 1 1.0 ใชได 
3 1 1 1 1.0 ใชได 
4 1 1 1 1.0 ใชได 
5 1 1 1 1.0 ใชได 
6 1 1 1 1.0 ใชได 
7 1 1 1 1.0 ใชได 
8 1 1 1 1.0 ใชได 
9 1 1 1 1.0 ใชได 
10 1 1 1 1.0 ใชได 
11 1 1 1 1.0 ใชได 
12 1 1 1 1.0 ใชได 
13 1 1 1 1.0 ใชได 
14 1 1 1 1.0 ใชได 
15 1 1 1 1.0 ใชได 
16 1 1 1 1.0 ใชได 
17 1 1 1 1.0 ใชได 
18 1 1 1 1.0 ใชได 
19 1 1 1 1.0 ใชได 
20 1 1 1 1.0 ใชได 
21 1 1 1 1.0 ใชได 
22 1 1 1 1.0 ใชได 
23 1 1 1 1.0 ใชได 
24 1 1 1 1.0 ใชได 
25 1 1 1 1.0 ใชได 
26 1 1 1 1.0 ใชได 
27 1 1 1 1.0 ใชได 
28 1 1 1 1.0 ใชได 
29 1 1 1 1.0 ใชได 
30 1 1 1 1.0 ใชได 
31 1 1 1 1.0 ใชได 
32 1 1 1 1.0 ใชได 
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ภาคผนวก ง  

 
แบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ 
นักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี 

ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ช่ือผูใหสัมภาษณ (นาย/นาง/
น.ส.)..................................................................................................................................................................... 
ที่อยู....................................ถนน.......................................................ตําบล.......................................................... 
อําเภอ..................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย..................................... 
วันที่สัมภาษณ ......................................เดือน........................................................พ.ศ........................................ 
เวลาเริ่มสัมภาษณ.........................................น.    เวลาเสร็จสิ้นการสัมภาษณ.................................................น. 
 
 
  ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางย่ิง ที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณตรงตามความ
เปนจริงเพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป 
   
 
 

ลัดดา   หิรัญยวา 
ผูวิจัย 
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คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นตามขอเท็จจริง ขอมูลตาง ๆ ที่ทานตอบมาน้ีถือเปนประโยชนในการพัฒนา 
            นักบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน   
            แบบสัมภาษณฉบับน้ีแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่  1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 
            ตอนที่  2  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี 
 
ตอนที่  1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

 
1 เพศ 
         1.      ชาย                                                
         2.      หญิง 
2 อายุ 
         1.      20 – 25 ป                     4.      36 – 40 ป                                                 
         2.      26 – 30 ป                     5.      ต้ังแต 41 ป                      
         3.      31 – 35 ป                      
3 ระดับทางการศึกษา 
         1.      ตํ่ากวาปริญญาตรี              3.      ปริญญาโท                              
         2.      ปริญญาตรี                      4.     ปริญญาเอก 
4 อาชีพ 
         1.     ผูทําบัญชี                         3.     ธุรกิจการจัดทําบัญชี                      
         2.     ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี            4.     อาจารยผูสอนบัญชี           
5 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชี 
        1.     ตํ่ากวา  5  ป 
        2.     5 – 10   ป 
        3.     มากกวา  10  ป 
6 ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 
        1.    ไมเคย                               3.     6 – 10   ครั้ง 
        2.     1 – 5   ครั้ง                       4.     มากกวา  10  ครั้ง 
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ตอนที่  2  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี 
 
ดานความรูความสามารถ 
 

1.  ทานไดรับความรูตามมาตรฐานการบัญชีอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความกาวหนาในหนาที่การงานของทานอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลทําใหทานเปนที่ยอมรับจากหนวยงานอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถของทานอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  ทานมีความรูดานกฎหมายการบัญชีและขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.  ทานมีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากรอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.  ทานมีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายภาษีอากรอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.  ทานมีความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.  ทานมีความสามารถวางระบบบัญชีและการทํางานดานบัญชีอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ทานมีความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี 
     อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ดานทักษะ 
 

1.  ทานมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ทานมีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและระมัดระวังรอบคอบอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ทานมีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณวิชาชีพอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ทานมีความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพือ่พัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมออยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  ทานมีการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบ    
     วิชาชีพอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.  ทานมีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชีอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.  ทานมีการพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.  ทานมีการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขามศาสตรและเปนนักปฏิบัติอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.  ทานมีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจในวิชาชีพบัญชีอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ทานมีการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากลอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ดานมาตรฐานการบัญชี 

1.  ทานมีความเขาใจในแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงินอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลืออยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
    อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.  ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17(ปรับปรุง 2552) สัญญาเชาอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.  ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงานอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 
    เมื่อเกษียณอายุอยางไร……………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ  
     (NPAEs)อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ  

 
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
  เรื่อง 

นักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี 
ตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อศึกษาดานความรูความสามารถ ดานทักษะและดาน
มาตรฐานการบัญชีและนําผลทีไ่ดมาเปนแนวทางในการพัฒนานักบัญชีไทยใหมีความพรอมในการใชมาตรฐาน
การบัญชี 
 2.  แบบสอบถามชุดน้ีแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย 
  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
            ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบญัชี 
  ตอนที่  3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมของนักบัญชีไทย 
 3.  ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ทานตอบไวเปนความลับ และผลการวิจัยจะเสนอเปนภาพรวมเพื่อประโยชน
ในการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีตอไป ซึ่งการตอบแบบสอบถามน้ีไมมีผลใด ๆ ตอทาน 
 
 ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางย่ิง ที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตรงตามความเปนจริง
เพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป 
   
 
 
 

ลัดดา   หิรัญยวา 
ผูวิจัย 
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ตอนท่ี  1   แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

 
1 เพศ 
         1.      ชาย                                                
         2.      หญิง 
  
2 อายุ 
         1.      20 – 25 ป                     4.      36 – 40 ป                                                
         2.      26 – 30 ป                     5.      ต้ังแต 41 ป                      
         3.      31 – 35 ป                      
  
3 ระดับทางการศึกษา 
         1.      ตํ่ากวาปริญญาตร ี             3.      ปริญญาโท                              
         2.      ปริญญาตรี                      4.     ปริญญาเอก 
  
4 อาชีพ 
         1.     ผูทําบัญชี                         3.     ธุรกิจการจัดทําบัญชี                      
         2.     ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี            4.     อาจารยผูสอนบัญชี           
  
5 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชี 
        1.     ตํ่ากวา  5  ป 
        2.     5 – 10   ป 
        3.     มากกวา  10  ป 
  
6 ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบอยแคไหนภายใน 1 ป 
        1.    ไมเคย                               3.     6 – 10   ครั้ง 
        2.     1 – 5   ครั้ง                       4.     มากกวา  10  ครั้ง 
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ตอนที่  2   ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
คําชี้แจง    โปรดอานขอความในแบบสอบถามแลวพิจารณาวาแตละขอทําใหนักบัญชีไทย       
              กับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุมเศรษฐกิจอาเซียน 
              มากนอยเพียงใดโดยใหทานใสเครื่องหมาย   ลงในชอง    ที่ตรงกับระดับความ 
              จริงของทานเพียงระดับเดียว 
 
 
 
ขอที่ 

 
 

นักบัญชีไทยมีความพรอมในการใช 
มาตรฐานการบัญชี 

ระดับความพรอม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ดานความรูความสามารถ      
1 ความรูตามมาตรฐานการบัญชี      
2 ความรูเรื่องการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอ

ความกาวหนาในหนาทีก่ารงานของทาน 
     

3 ความสามารถในการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลทําใหทาน
เปนที่ยอมรับจากหนวยงาน 

     

4 ความสนใจการใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอความสามารถ
ของทาน 

     

5 มีความรูดานกฎหมายการบัญชีและขอกําหนดของสภา
วิชาชีพบัญชี 

     

6 มีความรูดานกฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของ
สรรพากร 

     

7 มีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจใหเหมาะสมและถูกตองตาม
กฎหมายภาษีอากร 

     

8 มีความสามารถในการทํางานดานบัญชีใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

     

9 มีความสามารถวางระบบบัญชีและการทํางานดานบัญชี      
10 มีความรูการทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การ

ภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี 
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ขอที่ 

 
 

นักบัญชีไทยมีความพรอมในการใช 
มาตรฐานการบัญชี 

ระดับความพรอม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ดานทักษะ      

11 มีประสบการณในการทํางานดานบัญชีทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

     

12 มีความชํานาญในวิชาชีพบัญชีดวยความสามารถและ
ระมัดระวังรอบคอบ 

     

13 มีการพัฒนาฝกอบรมการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

     

14 มีความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนา
ความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 

     

15 มีการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและ
เปนประโยชนตอสวนรวมตามกรอบวิชาชีพ 

     

16 มีการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทํางานดานบัญชี      
17 มีการพัฒนาความรูดานวิชาชีพบัญชีใหกาวทัน

มาตรฐานสากล 
     

18 มีการยกระดับนักบัญชีไทยใหมีทักษะเปนนักวิชาการขาม
ศาสตรและเปนนักปฏิบัติ 

     

19 มีการเสริมสรางการใหบริการดวยจิตสาธารณะเขาใจใน
วิชาชีพบัญชี 

     

20 มีการพัฒนาระบบบัญชีใหกาวทันมาตรฐานสากล 
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ขอที่ 

 
 

นักบัญชีไทยมีความพรอมในการใช 
มาตรฐานการบัญชี 

ระดับความพรอม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ดานมาตรฐานการบัญชี      

21 แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)      
22 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)    

การนําเสนองบการเงิน 
     

23 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)       
 สินคาคงเหลือ 

     

24 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)        
งบกระแสเงินสด 

     

25 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการ
บัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

     

26 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

     

27 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)      
สัญญากอสราง 

     

28 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได      
29 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
     

30 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17(ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา      
31 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได      
32 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน      
33 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชี

สําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
     

34 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตรา 

     

35 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)        
ตนทุนการกูยืม 

     

36 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

     

37 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 

     

38 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ขอที่ 

 
 

นักบัญชีไทยมีความพรอมในการใช 
มาตรฐานการบัญชี 

ระดับความพรอม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
39 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)            

เงินลงทุนในบริษัทรวม 
     

40 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

     

41 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)            
สวนไดเสียในการรวมคา 

     

42 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)          
กําไรตอหุน 

     

43 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)             
งบการเงินระหวางกาล 

     

44 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)           
การดอยคาของสินทรัพย 

     

45 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณ
การหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 

     

46 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)   สินทรัพย
ไมมีตัวตน 

     

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

     

48 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ 

     

49 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3           
(ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

     

50 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5          
(ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

     

51 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและ
ประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

     

52 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวน
ไดเสียสาธารณะ (NPAEs) 
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ตอนท่ี 3    ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมของนักบัญชีไทย 
 
1)  ดานความรูความสามารถ
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
2)  ดานทักษะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
. 
3)  ดานมาตรฐานการบัญชี
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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ผลงานวิจัย            :  การพัฒนารูปแบบบัญชีสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม  
                                             ในพื้นที่ตําบลศาลายา 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ :  สาขาบญัชี 
แหลงทุน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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