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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของนักบญัชีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้  ในคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี ของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ตามความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
ผูท้  าบญัชีของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการด าเนินการศึกษาพื้นฐาน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติย
ภูมิ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี เอกสารทางวิชาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกับญัชีของบริษทัพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา มีจ านวน 50 ราย โดยศึกษาทั้งภาพรวมทัว่ไป และศึกษาถึง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั เกณฑ์การรับรู้รายได ้เกณฑ์การวดัมูลค่า และเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล 
ของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชีโดยจ าแนกตามอายุ ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการ
ท างานของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อคน้พบ และ
ขอ้เสนอแนะไดผ้ลการศึกษา 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  การศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของนักบญัชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
   ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายได ้
 ส่วนท่ี 3  การศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของนักบญัชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
   ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายไดจ้  าแนกตาม
   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาย ุต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  
 ส่วนท่ี 4  ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
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5.1   สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 50 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26 -30 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี ต าแหน่งงานท่ีท าใน
ปัจจุบนัคือพนกังานบญัชี  มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์อยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี รูปแบบธุรกิจท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร่วมงานดว้ยนั้นจด
ทะเบียนในรูปแบบบริษทัจ ากดั โดยมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 5-10 ปี มีทุนจด
ทะเบียนต ่ากว่า 5 ลา้นบาท จนถึง 20 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีนโยบายหลกัในการด าเนินกิจการด้วย
การขายท่ีดินพร้อมบา้นสร้างเสร็จแลว้ บริษทัฯมีการจดัท าบญัชีโดยพนกังานบญัชีของกิจการควบคู่
ไปกับการจดัจ้างส านักงานบญัชีให้คอยดูแลและตรวจสอบงบการเงินควบคู่กันไป ทั้งน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 
2552)  เร่ือง รายได ้
 

5.1.2 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักบัญชีธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได้ 
 
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได ้จ านวน 50 ราย พบวา่ 
 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการ
บญัชี โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ย ท่ีค่าเฉล่ียร้อยละ 50.10 ประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง
มากท่ีสุดคือ เกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในอตัราร้อยละ 58.00 อยูใ่น
เกณฑ์ระดบัน้อย รองลงมาเกณฑ์การวดัมูลค่าของรายไดใ้นอตัราร้อยละ 48.67 อยู่ในเกณฑ์ระดบั
น้อยท่ีสุด และ เกณฑ์การรับรู้รายได้ในอัตราร้อยละ 43.64 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกับ
ความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลคือค าอธิบายหรือตวัอย่างประกอบรายงาน 
หรืองบการเงิน ท่ีให้ขอ้เท็จจริง ความเห็นหรือรายละเอียด เพื่อช่วยใหก้ารตีความในรายงานหรืองบ
การเงินนั้นใหดี้ข้ึน รองลงมาเป็นเร่ืองของรายละเอียดจ าเป็นท่ีกิจการจะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุงบการเงิน เก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีกิจการใช้ในการรับรู้รายได ้จ  านวนรายได้แต่ละ
ประเภท และรายละเอียดเก่ียวกบับญัชีสินทรัพยอ่ื์น หน้ีสินอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ค่าชดเชยความ
เสียหาย และค่าปรับ 
   
เกณฑก์ารวดัมูลค่าของรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกบั
เกณฑ์การวดัมูลค่าของรายไดภ้ายหลงัจากท่ีไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายกนัเรียบร้อยแลว้ รองลงมา
เป็นประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยมูลค่ายุติธรรม และความหมายของมูลค่ายุติธรรม
ท่ีวา่ กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใช้มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ หรือคา้งรับสุทธิ
จากจ านวนส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ โดยท่ี มูลค่ายุติธรรม คือ จ านวนเงินท่ีผู ้
ซ้ือและผูข้ายตกลงซ้ือขายกนัในราคาหรือจ านวนเงินท่ีทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ และสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระต่อกนั 
   
เกณฑ์การรับรู้รายได้ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกับ
ความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual Method) เป็นความรู้ความเขา้ใจตาม
หลกัเกณฑ์การขายกรณีท่ี กิจการไดโ้อนความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิการครอบครองในสินทรัพยไ์ป
ให้แก่ผูซ้ื้อแล้ว และกิจการไม่ได้เข้าไปเก่ียวขอ้งในการบริหารหรือควบคุมสินทรัพย์ท่ีได้โอน
กรรมสิทธ์ิไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 
 5.1.3 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักบัญชีธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได้ จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของนักบญัชีพฒันาธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง2552) เร่ือง
รายได ้จ านวน 50 ราย จ  าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ 
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เม่ือจ าแนกความรู้ความเขา้ใจ ตามระดบัอายุ ต  าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน ความรู้ความ
เขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูเ่กณฑ์ระดบันอ้ย  ในอตัรา
ร้อยละ 50.10 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 5.1.3.1  ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได้ของธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามอายุ 
 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อ
มาตรฐานการบญัชี อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ยท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 40.32 โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง
มากท่ีสุดต่อเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล รองลงมา
มีความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของรายได้ ในประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่าของรายได้
โดยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value)  และ เกณฑ์การรับรู้รายได้ ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของ
เกณฑก์ารรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual Method)  ตามล าดบั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อมาตรฐานการบญัชี โดยรวม 
อยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อย ด้วยค่าเฉล่ีย 58.44 โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุดต่อเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจ
ต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual 
Method)   ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจวา่การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน คืออะไร  และ เกณฑ์การวดัมูลค่า 
ในประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยมูลค่ายติุธรรม (Fair Value) ตามล าดบั 
 
 5.1.3.2  ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได้ของธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามต าแหน่งงาน  
 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บัญชี มีความรู้ความเข้าใจ
ถูกตอ้งต่อมาตรฐานการบญัชี โดยรวม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉล่ีย 64.65 โดยมีความรู้
ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการ
เปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจในขอ้มูลท่ีน าเสนอ และท าให้งบการเงินมีความเช่ือถือได ้
เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งครบถว้น สามารถเปรียบเทียบกนัได ้รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การ
วดัมูลค่า ในประเด็นเก่ียวกับการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการตกลงซ้ือขาย และโอน
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กรรมสิทธ์ิ และความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นของความหมายของการรับรู้
รายได ้ตามล าดบั  
 
ผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อมาตรฐานการบญัชี 
โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อยท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 45.51 โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด
ต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นของความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล รองลงมามีความรู้
ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การวดัมูลค่า ในประเด็นเร่ืองของการตีความตามมูลค่ายติุธรรมเม่ือมีการตกลง
ซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ และความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ ในประเด็นของ
ความหมายของเกณฑก์ารรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน (Full Accrual Method)  ตามล าดบั 
 
 5.1.3.3  ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได้ของธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  
 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง
ต่อมาตรฐานการบญัชี โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อยท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 42.39โดยมีความรู้ความ
เขา้ใจ ถูกตอ้งมากท่ีสุดต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของรายได ้ในประเด็นเก่ียวกบั การวดัมูลค่าโดยมูลค่า
ยุติธรรม(Fair Value) เม่ือมีการตกลงซ้ือขาย และโอนกรรมสิทธ์ิ รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจต่อ
เกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการเปิดเผยขอ้มูล และความรู้ความ
เขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ ในประเด็นเร่ืองของความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายได้ทั้งจ  านวน
(Full Accrual Method) ตามล าดบั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อมาตรฐาน
การบญัชี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อย ดว้ยค่าเฉล่ีย 58.46 โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมาก
ท่ีสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในประเด็นเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการเปิดเผยขอ้มูล รองลงมามี
ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของเกณฑก์ารรับรู้รายได้
ทั้ งจ  านวน  (Full Accrual Method)   และความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การวดัมูลค่า ในประเด็น
เก่ียวกบัการวดัมูลค่าของรายได้โดยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) เม่ือมีการตกลงซ้ือขายและโอน
กรรมสิทธ์ิ ตามล าดบั 
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 5.1.4   ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เร่ืองความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 13 ราย ได้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 
ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาเร่ืองการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางเงินอาจท าให้การรับรู้
รายไดไ้ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน  การเปล่ียนแปลงมาตรฐานเกิดข้ึนบ่อยท า
ให้ผูป้ฏิบติัไม่สามารถรับรู้และมีความรู้พอท่ีจะปฏิบติัตามได้ และการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายบาง
ประเภทยงัไม่ชดัเจน  นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวเร่ืองพนกังานบญัชีภายในของบริษทัไม่มีความรู้
ความเขา้ใจในมาตรฐานการบญัชี เน่ืองจากกิจการท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานอยูน่ั้นมีการจดั
จา้งส านกังานบญัชีให้ดูแลดา้นงบการเงินโดยตรง และพนกังานบญัชีไม่มีการเขา้ร่วมอบรมความรู้
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานเพิ่มเติมเลยจึงตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการจดั
อบรมพฒันาความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการปรับเปล่ียนเก่ียวกบัเกณฑ์การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานให้
บ่อยคร้ังมากข้ึน  
 
5.2  อภิปรายผล 
 
จากผลการศึกษา ความ รู้ความ เข้าใจผู ้ตอบแบบสอบถาม  ท่ี เป็นนักบัญ ชีพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยศึกษาจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 
2552) เร่ืองรายได ้ในประเด็น การรับรู้รายได ้การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูล สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 
 5.2.1   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อมาตรฐานการ

บญัชี  ต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูล โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดับน้อย ในประเด็นเก่ียวกับความหมายการรับรู้รายได้ทั้ งจ  านวน (Full 
Accrual Method)  ความหมายของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
และ การตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมกรณีเม่ือมีการตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบั ผุสดี ชุ่มดวง (2550) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยบ์า้น
จดัสรร ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าโดยภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้
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ความเขา้ใจอยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อย ในประเด็นเก่ียวกบั เกณฑ์การรับรู้รายได้ การ
บนัทึกรับเงินจากลูกค้าบางส่วน และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ต่อมาตรฐานการบญัชีการบญัชีฉบบัท่ี 26  เร่ืองการรับรู้รายไดส้ าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ 

 
 5.2.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 ปีข้ึนไป ตอบถูกมากท่ีสุด โดยมีความรู้ความ

เขา้ใจถูกตอ้งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อย  มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด
ในประเด็นเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจ
ในขอ้มูลท่ีน าเสนอและท าให้งบการเงินมีความเช่ือถือ เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งครบถว้น 
และกิจการจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญเก่ียวกับนโยบายการรับรู้รายได ้
รายละเอียดของบญัชีสินทรัพยอ่ื์น หน้ีสินอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซ่ึงหากกิจการมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงิน โดยการละเวน้ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจของผูใ้ช้ขอ้มูล อาจท าให้ผูใ้ช้ขอ้มูลเกิดการตดัสินใจผิดพลาดได ้ซ่ึง
สอดคล้องกับ ผุสดี ชุ่มดวง (2550) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการ
จดัท าบัญชีของผูท้  าบัญชีส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร ในจังหวดั
เชียงใหม่ พบว่าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานฉบบัท่ี 26 มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย ในประเด็น
เก่ียวกบัการเปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดข้องโครงการจากการขาย   

 
 5.2.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นเกณฑ์

ระดบันอ้ยท่ีสุด ต่อเกณฑ์การรับรู้รายไดใ้นประเด็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีกรณีรับ
เงินจอง เงินท าสัญญาและเงินค่างวด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ ผุสรัตน์ อินทร์ต๊ะสืบ 
(2555)  ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุนสัมพนัธ์ในบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศในประเทศไทย แบ่งเป็นการศึกษาต่อมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศจ านวน 24  ฉบับ ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์  ผูท่ี้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักบัญชีและ
การเงินร่วมกบัการเป็นเจา้หน้าท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ มีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยู่
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ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยมีความรู้เข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัการประมาณผลส าเร็จของงาน คิด
เป็นอตัราร้อยละ 90.88 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด  นัน่อาจเป็นเพราะการศึกษาใน
คร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีเนน้ศึกษาเก่ียวกบัเกณฑ์การรับรู้รายได ้การวดัมูลค่า และการ
เปิดเผยขอ้มูล ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้เพียงมาตรฐานฉบบัเดียว ส่งผลให้การศึกษาในคร้ังน้ีมี
ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนั  

 
 5.2.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี มีความรู้ความ

เข้าใจถูกต้องมากท่ีสุด อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย ในประเด็นเก่ียวกับความหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอบเขตของการรับรู้รายได้ และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของผสุดี ชุ่มดวง  (2550) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีของผู ้ท  าบัญชี ส าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยบ์้านจดัสรร ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี  เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมากท่ีสุด 
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 การรับรู้รายไดส้ าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง ในเร่ืองเก่ียวกบัรายไดท่ี้ควรรับรู้ตามมาตรฐาน และการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อาจเป็นผลเน่ืองมาจากมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ไดมี้การปรับปรุงใหม่ เก่ียวกบัเกณฑ์
การรับรู้รายไดข้องธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้รับรู้รายได้แค่เพียงวิธีเดียวคือ
รับรู้รายไดเ้ม่ือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิ แตกต่างจาก มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 
เร่ืองการรับรู้รายไดส้ าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ สามารถรับรู้รายได ้ 3 วิธี คือ รับรู้
รายไดท้ั้งจ  านวน รับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ และ รับรู้รายไดต้าม
เงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ ผูจ้ดัท าบญัชีสามารถเลือกวธีิการรับรู้รายได ้ไดห้ลายวิธี 
ความรู้ความเขา้ใจของนกับัญชีต่อการรับรู้รายไดแ้ต่ละประเด็นแตกต่างกนั ส่งผล
ใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีมีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
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5.3   ข้อค้นพบ 
 
จากการศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 

5.3.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบญัชี ต่อ
เกณฑก์ารรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัภายหลงัท่ี
กิจการมีการเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีโดยการโอนกลับ
รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเคยรับรู้รายไดต้ามวิธีการรับรู้รายไดข้องกิจการ ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่องบการเงิน  และนอกจากน้ีแลว้ ผูต้อบแบบสอบถามยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจต่อ
เกณฑก์ารวดัมูลค่ารายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม และ
ความหมายของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้ในการวดัมูลค่าของรายได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพย์  ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่
เป็นธุรกิจท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  วิธีปฏิบติัทางบญัชีของกิจการ จึงถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRS for NPAEs) ส่งผลใหผู้ท้  าบญัชีส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายได ้

 
5.3.2 ผูต้อบแบบสอบถามอายุ  20-30 ปี ต าแหน่งพนกังานบญัชี ประสบการณ์ท างาน 1–5 

ปี มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีในประเด็นเก่ียวกับเกณฑ์การรับรู้
รายได ้การวดัมูลค่า และ การเปิดเผยขอ้มูล อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บัญชี มีประสบการณ์
ท างานมากกวา่ 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ย แสดงให้เห็นวา่ อาย ุ
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน มีส่วนส าคญัต่อการท างาน เน่ืองจากในการ
ท างานย่อมต้องอาศยัประสบการณ์ ความช านาญ จากหัวหน้างานท่ีมีวยัวุฒิ และ
คุณวุฒิ ท่ีมากกว่า เพื่อดูแล ให้ค  าแนะน า และตรวจสอบความถูกตอ้งในการท างาน
ของพนกังานในระดบัล่างให้มีความถูกตอ้งครบถว้น ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
20-30 ปี  ต าแหน่งพนกังานบญัชีนั้น อาจจะเป็นเพราะเพิ่งจะส าเร็จการศึกษาและเร่ิม
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ท างาน ประสบการณ์ท างานยงัมีไม่เพียงพอ จึงมีความรู้ความช านาญน้อยกวา่ผูท่ี้มี
อายแุละประสบการณ์มากกวา่  

 
5.3.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติังานดา้นการท าบญัชีของธุรกิจ ไม่เคยเขา้ร่วม

อบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได ้

 
5.4   ข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 5.4.1 ผูจ้ดัท าบญัชีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ควรท าความเขา้ใจ
และศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีการบัญชีฉบับใหม่ ๆทั้ งส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ในทุกๆประเด็น ไม่ควรมีความรู้
เฉพาะเพียงดา้นเดียว ควรมีความรู้ครอบคลุม ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) และมาตรฐานการ
รายงานทางเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในปี พ.ศ.2560 สภาวชิาชีพบญัชี ไดก้ าหนด ใหย้กเลิกมาตรฐานการ
รายงานทางเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) แต่
ให้ใช้ มาตรฐานการบัญชีส าหรับ SMEs แทน (TFRS for SMEs) ซ่ึงจะมีเน้ือหา
แตกต่างจากมาจากมาตรฐานท่ีใช้ในปัจจุบันคือ ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์
มาตรฐานการบัญชีก าหนดให้กิจการรับรู้รายได้เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิ ได้วิธีเดียว
เท่านั้น (การจดัการความรู้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี :2557 
ออนไลน์) 

 
 5.4.2 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 – 30 ปี ปฏิบติังานในต าแหน่งพนักงานบญัชี  มี

ประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี เป็นกลุ่มท่ี มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะไม่ไดรั้บการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐาน
ท่ีมีการปรับปรุงใหม่อย่างเพียงพอ ดงันั้น จึงควรพฒันาตนเองดว้ยการ ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม เก่ียวกบัแนวปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี อยา่งสม ่าเสมอ ติดตาม
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การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง และข้อก าหนดใหม่ๆ ของมาตรฐานการบัญชี 
นอกจากน้ีแล้วควรมีความรู้ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี และหัวข้อท่ี
ครอบคลุมทั้งทางดา้นกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและหวัขอ้อ่ืนๆท่ีน่าสนใจอยา่ง
ต่อเน่ืองอยู่เสมอ โดยการเขา้รับการอบรมสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ตนเองเกิดความ
เขา้ใจ เกิดทกัษะ และความช านาญในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลใน
การท างานและสร้างความเช่ือมัน่และการยอมรับของผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงิน  

 
 5.4.3   ผูจ้ดัท าบญัชีของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ควรมีการศึกษาติดตามข่าวสารการ

เปล่ียนมาตรฐานการบญัชี โดยการเขา้ร่วมอบรม สัมมนา เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ทั้งความรู้ตามมาตรฐานการบญัชี และ กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับหน่วยงานท่ีมีการจดัการอบรมอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการพฒันา
ตนเองใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และน ามาปรับใชก้บัการจดัท าบญัชีใหถู้กตอ้งและ
เหมาะสม 


