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แบบสอบถามเพือ่การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ผูท้  าบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจใน
จงัหวดัเชียงใหม่) 
ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการทีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ  
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ผูท้  าบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจใน

จงัหวดัเชียงใหม่) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง ทีต่รงกับข้อเทจ็จริงของท่านมากทีสุ่ด 

1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อาย ุ -30 ปี -40 ปี 
  -50 ปี  มากกวา่ 50 ปี 
3. วฒิุการศึกษาสาขาบัญชีสูงสุดคือ 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
4. ท่านปฏิบติังานดา้นบญัชีภายใตห้น่วยงานประเภทใด  
   ส านกังานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่ส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Non-Big4)  
   ส านกังานใหบ้ริการดา้นการท าบญัชี  
  บริษทั/หน่วยงานเอกชน  
  หน่วยงานราชการ  
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ............) 
5. ฐานะของผูท้  าบญัชี  

  พนกังานบญัชี 
   ผูป้ฏิบติังานกบัส านกังานใหบ้ริการท าบญัชี 
   ผูรั้บท าบญัชีอิสระ 
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6. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานวชิาชีพบญัชีโดยเฉล่ีย 
     1-5 ปี  2. 6-10 ปี 3. 11-15 ปี  4. 16-20 ปี  5. มากกวา่ 20 ปี 

7. จ านวนรายท่ีท่านรับท าบญัชีในรอบปีท่ีผา่นมา 
  นอ้ยกวา่ 5 ราย  5-20 ราย 
   21- 50 ราย  51-100 ราย 
  -200 ราย มากกวา่  200 ราย 

8. ตั้งแต่วนัท่ี1มกราคม 2554 ประเทศไทยมีการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินแบ่งเป็น 2 
ชุดคือ มาตรฐานรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและมาตรฐาน
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการทีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 8.1 ท่านทราบขอ้มูลขา้งตน้น้ีหรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ 
 8.2 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

9. ท่านสามารถสรุปความแตกต่างระหวา่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบ่งเป็น 2 ชุดคือ 
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ี มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการทีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

   สามารสรุปไดท้ั้งหมด สรุปไดค้่อนขา้งมาก 
   สรุปไดบ้า้งพอสมควร  สรุปไดบ้า้งเล็กนอ้ย 
  สรุปไม่ไดเ้ลย  

10. ท่านมีวธีิการศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะผา่นช่องทางใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

   อบรมสัมมนา ศึกษาขอ้มูลผา่นทาง Website 
   วารสารวชิาชีพบญัชี  หนงัสือเก่ียวกบัวชิาชีพการบญัชี 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ................)  

11. ระดบัความรู้ความเขา้ใจของท่านเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินในขณะน้ี 
 11.1 ส าหรับกิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(Non-Publicly Accountable Entities: NPAE) 

     ดีมาก  2. ดี 3. พอใช ้ 4. นอ้ย  5. นอ้ยท่ีสุด 
 11.2 ส าหรับกิจการทีม่ีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(Publicly Accountable Entities: PAE) 

     ดีมาก  2. ดี 3. พอใช ้ 4. นอ้ย  5. นอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

ขอให้ท่านตอบแบสอบถามโดยไม่ต้องเปิดหนังสือ ส่ิงพิมพ์เว็บไซต์หรือสอบถามจากผู้อื่น 
หรือให้ผู้อื่นตอบแบบสอบถามแทน หากท่าน พยายามหาค าตอบที่ถูกต้องด้วยวิธีดังกล่าว จะ
ท าให้ผลการส ารวจดังกล่าวมีความคลาดเคลือ่น) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ในช่องค าตอบวา่ ใช่ หรือ ไม่ใช่หากไม่แน่ใจหรือไม่ทราบให้

ท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง ไม่แน่ใจ 

แบบสอบถามน้ี มีค ายอ่ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-
Publicly Accountable Entities: NPAEs) จะใชค้  าวา่ TFRS for NPAEs 

2. มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ จะใชค้  าวา่ Full 
TFRSs 

วตัถุประสงค์กรอบแนวคดิ และขอบเขตของ TFRS for NPAEs ใช่ ไม่ใช่ ไม่
แน่ใจ 

1.  มาตรฐานรายงานทางการเงินไม่แยกเป็นฉบบั แต่มีการแบ่งเป็นบท    
2.  ก าหนดขอ้สมมติในการจดัท าบญัชีไว ้2 ขอ้ ในการจดัท าและน าเสนองบ

การเงิน คือ (1) เกณฑค์งคา้ง และ (2) การ ด าเนินงานต่อเน่ือง  
   

3.  ผู ้ใช้งบการเงินประกอบด้วย (1)เจ้าของกิจการ (2) เจ้าห น้ี  และ (3) 
หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

   

4.  ลกัษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน (หลกั) มี 4 ลกัษณะ คือ (1)  ความเขา้ใจได ้(2)  
ความเก่ียวข้องกับการตัด สินใจ (3) ความเช่ือ ถือได้ และ (4) การ
เปรียบเทียบกนัได ้

   

5.  ก าหนดเน้ือหาแนวคิดเก่ียวกบัทุน และการรักษาระดบัทุน    

6.  แนวทางการจัดท าบัญชีสามารถเลือกใช้ (1) TFRS for NPAEs  หรือ (2) 
Full TFRSs  หรือ (3) TFRS for NPAEs + Full TFRSs  บางฉบบัเท่าท่ีสภา
วชิาชีพฯ อนุญาต เช่น มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี12, 19 เป็นตน้ 

   

7.  ก าหนดใหกิ้จการ ตอ้งจดัท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

8.  ก าหนดใหกิ้จการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสด     

9.  ก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
(ส่วนงานด าเนินงาน)  

   

10.  ก าหนดใหกิ้จการต้องเปิดเผยค่าใชจ่้ายตามลกัษณะดว้ย    
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วตัถุประสงค์กรอบแนวคดิ และขอบเขตของ TFRS for NPAEs ใช่ ไม่ใช่ ไม่
แน่ใจ 

การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยข้อมูลของ TFRS for NPAEs 
1.  เม่ือจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน หากมีรายการเงินเบิกเกินบญัชีสามารถ

หักกลบลบกบัรายการเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดได ้
   

2.  การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญสามารถท าได้มี 3 วิธี ประกอบด้วย (1) วิธี
อตัราร้อยละของยอดขาย โดยสามารถค านวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม
หรือยอดขายเช่ือก็ได ้(2) วิธีอตัราร้อยละของลูกหน้ีโดยค านวณเป็นร้อยละ
ของยอดลูกหน้ีหรือจัดกลุ่มลูกหน้ีของหน้ีท่ีคา้งช าระ และ (3) พิจารณา
ลูกหน้ีแต่ละราย 

   

3.  การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญไม่ต้องค านึงถึงเกณฑท์างภาษีอากร    
4.  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินคา้คงเหลือให้วดัมูลค่าและแสดงในงบ

แสดงฐานะทางการเงินดว้ยวธีิราคาทุน 
   

5.  กิจการต้องบันทึกผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าคงเหลือ เช่น ผล
ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย ตอ้งบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายและแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนขายในงวดท่ีมีผลขาดทุนเกิดข้ึน 

   

6.  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
หน้ีทุกชนิดท่ีตั้งใจท่ีจะถือจนครบก าหนดดว้ย มูลค่ายติุธรรม 

   

7.  หากหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตามค านิยามของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กิจการต้องวดัมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ให้รับรู้เป็นผลก าไร 
(ขาดทุน) ท่ียงั ไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาดไปยงังบก าไรขาดทุน 

   

8.  หากกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใช้
ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) จากการ จ าหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกนัตอ้ง
ค านวณโดยจะเลือกใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั หรือวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อนก็
ได ้ 

   

9.  หากสินทรัพยแ์ต่ละรายการมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนักิจการตอ้งปัน
ส่วนรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนให้กับรายการ สินทรัพย์ทุกรายการท่ีรวมอยู่ใน
รายจ่ายนั้น และบนัทึกรายการแต่ละรายการเป็นสินทรัพยแ์ยกจากกนั 

   

10.  กิจการตอ้งคิดตน้ทุนท่ีประมาณส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ ราคาทุนดว้ย โดยตน้ทุนการ
ประมาณน้ีต้องท าการคดิลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

   

11.  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ธีิการตีราคาใหม่    
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วตัถุประสงค์กรอบแนวคดิ และขอบเขตของ TFRS for NPAEs ใช่ ไม่ใช่ ไม่
แน่ใจ 

12.  หากมีขอ้บ่งช้ีว่ารายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร
ให้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าในงบ ก าไรขาดทุน ซ่ึงการวดัมูลค่า
ลดลงอยา่งถาวรนั้นกิจการไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระ 

   

13.  สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ตอ้งมี
การบนัทึกค่าเส่ือมราคา 

   

14.  สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายวดัมูลค่า
ดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี และราคาท่ีคาดว่าจะขายได้
สุทธิจากตน้ทุนในการขายและรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าในงบก าไร
ขาดทุน 

   

15.  กิจการไม่ต้องตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่
ทราบไดแ้น่นอน แต่ใหท้ดสอบการดอ้ยค่า ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   

16.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้ใช้วิธีการตีราคาใหม่ได้ หากสามารถอา้งอิงกับ
ราคาทีไดจ้ากตลาดซ้ือง่ายขายคล่อง  

   

17.  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัจากการไดม้าดว้ยวิธี
ราคาทุนเท่านั้น โดยวิธีราคาทุนแสดงดว้ย ราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการลดลงมูลค่า  

   

18.  กิจการสามารถเลือกรับรู้ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า 
การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้ เง่ือนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคา
ทุนของสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีต้่นทุนนั้นเกดิขึน้ 

   

19.  กิจการตอ้งรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานด้วยจ านวนประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด ก าหนดให้ต้องใช้หลกัการค านวณ ผลประโยชน์ของพนักงานตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   

20.  กิจการตอ้งประมาณการหน้ีสินด้วยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุด ไม่ได้
ก าหนดให้ต้องมกีารคิดลดประมาณการ หน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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ส่วนที ่3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผู้ท าบัญชีท่ีพบในการจดัท าบญัชีของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ 

 
ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดใน TFRS for 

NPAEs 

ระดบัของปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ภาระหน้าท่ีและครอบครัว ท าให้ไม่มีโอกาสไปเขา้รับ
การอบรมหรือสมัมนา เน่ืองจากไม่มีเวลา 

     

2. หน่วยงานไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
ความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดใน TFRS for NPAEs 

     

3. มีความสบัสนระหวา่ง TFRS for NPAEs และ Full TFRSs      
4. มีความสบัสนระหวา่ง TFRS for NPAEs  กบัหลกัเกณฑ์

การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี 
     

5. ขอ้ก าหนดใน TFRS for NPAEs   ยงัมีความแตกต่างกบั
หลกัเกณฑก์ารค านวณก าไรสุทธิทางภาษี 

     

6. อ่ืนๆระบุ....      
7. อ่ืนๆระบุ....      

 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

(ระบุ).............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีท่่านให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวนภา  จันทรา  รหัสนักศึกษา 521532247 

สาขาวชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวนภา จนัทรา 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2524 
 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2543 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 โรงเรียนดาราวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2547 - 2547 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 พ.ศ. 2547 - 2554 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
  บริษทั ส านกังาน แมเนจเมน้ท ์อินโฟเมชัน่  
  คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั พนกังานรัฐวสิาหกิจ ต าแหน่งนกับญัชีระดบั 4 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชียงแสน  
  จงัหวดัเชียงราย 
  

 
 

 
 


