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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ความรู้และความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ใหรู้้ถึงความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
รายไดเ้ก่ียวกบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง
นกับญัชี หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่  จ  านวน 50 ราย โดยท าการศึกษาถึงประเด็นส าคญัเก่ียวกบัเกณฑ์การรับรู้รายได ้การวดั
มูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูล ท าการวเิคราะห์ผลทาสถิติ โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี จบการศึกษา
สูงสุดในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี ในต าแหน่งพนกังานบญัชี และมีประสบการณ์ในการ
ท างานดา้นการจดัท าบญัชีกบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 3-5 ปี 
 
ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบญัชีมี
ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 50.10 อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ย มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดเก่ียวกบัความหมาย
ของการเปิดเผยขอ้มูล รองลงมาเก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมกรณีเม่ือมีการตกลงซ้ือขาย
และโอนกรรมสิทธ์ิ  และความหมายของการรับรู้รายได้ทั้ งจ  านวน ตามล าดับและ ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกต้องต่อมาตรฐานการบญัชี คิดเป็นร้อยละ 49.90 อยู่ใน
เกณฑ์ระดบัน้อยท่ีสุด  โดยมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้มากท่ีสุดใน
ประเด็นเก่ียวกบั การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัภายหลงัการเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได ้ รองลงมา
เก่ียวกับความหมายของมูลค่ายุติธรรม และวตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณา ผูต้อบแบบสอบจ าแนกตามอายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไปมีความรู้
ความเขา้ใจอยูใ่นเกณฑร์ะดบันอ้ย โดยมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดในเร่ืองเก่ียวกบัความหมายของ
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี เป็นกลุ่มท่ี
มีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชีอยูใ่นเกณฑ์ระดบัน้อยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจไม่
ถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ ในประเด็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ณ วนัท าสัญญา และ วนัรับ
ช าระเงินค่างวด  
 
เม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่ง
ผูจ้ดัการหรือสมุห์บญัชี มีความรู้ความเขา้ใจ อยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง โดยมีความรู้ความเขา้ใจ
มากท่ีสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ และขอ้มูลส าคญัท่ีจะตอ้งมีการเปิดเผย
ให้กบัผูใ้ช้งบการเงินไดท้ราบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่ง
พนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อมาตรฐานการบญัชี เก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ณ วนั
ท าสัญญา วนัรับช าระเงินค่างวด และการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัภายหลงัการเปล่ียนวิธีการ
รับรู้รายได ้ 
 
และเม่ือพิจาณาผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อย โดยมีความรู้ความ
เขา้ใจมากท่ีสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี  เป็น
กลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อมาตรฐานการบญัชี โดยมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อ
เกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ณ วนัจอง วนัท าสัญญา และวนัรับช าระ
เงินค่างวด  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study is to study knowledge and understanding of accountants of 
Real Estate Business in Mueang Chiang Mai District about Thai Accounting Standard No.18 
(Revised 2009) with respect to Incomes related to Real Estate Business, collecting data from 
questionnaires given to samples of accountants and those participating in bookkeeping of Real 
Estate Business in Mueang Chiang Mai District, totaling 50 persons, studying on main points 
related to recognition of incomes, value measurement and disclosure of information. The data was 
analyzed in statistical way using frequency, percentage and mean.  
 
The study result revealed that most of respondents are female, aged during 26-30 years, graduated 
highest education at bachelor degree in accounting field, position of accounting staff, with 3-5 
year experience in bookkeeping in property development business. 
 
The study result revealed that most of respondents with knowledge and understanding on the 
accounting standard in low level, accounted for 50.10%, having most knowledge and 
understanding on meaning of disclosure of information, followed by valuation by fair value in 
case of agreement on purchase-sale and ownership transfer, and meaning of recognition of 
incomes in whole amount respectively. The respondents with incorrect understanding on the 
accounting standard, accounted for 49.90%, in the lowest level, having incorrect knowledge and 
understanding on basis for recognition of incomes most in the point related to retrospective 
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restatement after change of the approach of incomes recognition, followed by the meaning of fair 
value and objective of disclosure of information in the notes to the financial statements 
respectively.  
 
Upon consideration on the respondents classified by ages, it is found that the respondents aged 31 
years up had knowledge and understanding in low level, having most understanding and 
knowledge on the meaning of disclosure of information in the notes to the financial statements. 
The respondents aged 20-30 years are the ones having knowledge and understanding on the 
accounting standard in the lowest level, having incorrect knowledge and understanding on the 
basis for recognition of incomes in the point related to account recording as at the date of contract 
making and date of payment of each installment.   
 
Upon consideration on the respondents classified by job positions, it is found that the respondents 
in the post of manager or chief accountant had knowledge and understanding in moderate level, 
having most understanding and knowledge on the basis for disclosure of information on the 
objectives and important information to be disclosed to those who use the financial statements in 
the notes to the financial statements. The respondents in the post of accountant had incorrect 
knowledge and understanding on the accounting standard with respect to basis for recognition of 
incomes in the point related to account recording as at the date of contract making, date of 
payment of each installment and retrospective restatement after change of the approach of 
incomes recognition. 
 
And upon consideration on the respondents classified by work experiences, it is found that the 
respondents with work experience more than 5 years had knowledge and understanding in low 
level, having most understanding and knowledge on the basis for disclosure of information in the 
point related to the meaning of disclosure of information in the notes to the financial statements.                          
The respondents with work experience 1- 5 years are the ones who had incorrect knowledge and 
understanding on the accounting standard with respect to basis for recognition of incomes in the 
point related to account recording as at the date of reservation, date of contract making, date of 
payment of each installment. 


