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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ ไดท้  าการจดัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามไปยงันกับญัชี
ธุรกิจพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 50 ราย โดยมีแบบสอบถาม
ไดรั้บการตอบกลบัมาครบตามจ านวน 50 ราย 
 
ผูศึ้กษาน าเสนอผลการศึกษาขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งผลการศึกษา
ออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกับญัชีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 ส่วนท่ี 2 การศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจอสังหาริมทรัพยต่์ 
   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายได ้
 ส่วนท่ี 3 การศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่อ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายได้จ  าแนกตามข้อมูล
ทัว่ไปเก่ียวกบั อาย ุต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  

ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 
4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของนกับญัชีธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์เป็นดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 15 30.00 
หญิง 35 70.00 

รวม 50 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  จ  านวน   35  ราย คิดเป็นร้อย
ละ  70.00  และเป็นเพศชาย จ านวน  15  ราย  คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
20-25 ปี 7 14.00 
26-30 ปี 16 32.00 
31-35 ปี 15 30.00 
36-40 ปี 8 16.00 
มากกวา่  40 ปีข้ึนไป 4 8.00 

รวม 50 100.00 
  
จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  26-30 ปี  จ  านวน  16  ราย คิด
เป็นร้อยละ  32.00 รองลงมามีอายุระหว่าง  31-35 ปี จ  านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ  30 .00  มีอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี จ  านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุระหว่าง 20-25 ปีจ านวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 14.00  และอายมุากกวา่ 40 ปีข้ึนไป  จ  านวน  4 ราย คิดเป็นร้อยละ  8.00 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 6.00 
ปริญญาตรี 37 74.00 
ปริญญาโท 9 18.00 
ปริญญาเอก 1 2.00 

รวม 50 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.3  พบว่าระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
สูงสุดในระดบัปริญญาตรี  จ  านวน  37 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 .00   รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท จ านวน  9 ราย คิดเป็นร้อยละ  18.00  ส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน  3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.00และส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก จ านวน 1 รายคิดเป็นร้อยละ 2.00 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 

สาขาทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน(ราย) ร้อยละ 
สาขาวชิาการบญัชี 39 78.00 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 8 16.00 
อ่ืน ๆ 3 6.00 

รวม 50 100.00 
หมายเหตุ สาขาวชิาอ่ืนๆ ประกอบดว้ย สาขาเศรษฐศาสตร์  สาขาการเป็นผูป้ระกอบการ และ สาขาการตลาด 
  
จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบญัชีจ านวน 39 
ราย คิดเป็นร้อยละ 78.00  รองลงมาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  จ  านวน  8 ราย 
คิดเป็นร้อยละ  16.00  และส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการ
เป็นผูป้ระกอบการ และ สาขาการตลาด จ านวน  3 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ต าแหน่ง จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 10 20.00 
สมุห์บญัชี 2 4.00 
พนกังานบญัชี 36 72.00 
อ่ืน ๆ 2 4.00 

รวม 50 100.00 
หมายเหตุ  ต  าแหน่งอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย หวัหนา้ส านกัการเงิน และ ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  

 
จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งพนกังานบญัชี จ  านวน  36  
ราย คิดเป็นร้อยละ 72.00  รองลงมาต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี จ  านวน 10  ราย คิดเป็นร้อยละ  
20.00  สมุห์บญัชีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ และต าแหน่งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ หัวหน้าส านัก
การเงิน และ กรรมการผูจ้ดัการ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 
ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1-2 ปี 7 14.00 
3-5 ปี 19 38.00 
6-10 ปี 13 26.00 
11-15 ปี 9 18.00 
เกินกวา่ 15 ปี 2 4.00 

รวม 50 100.00 
  
จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 3-5 ปี จ  านวน 
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00  มี
ประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ  านวน  9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.00  มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 1-2 ปี จ  านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 15 ปี  
จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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 ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของกิจการ 
ประเภทของกจิการ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

กิจการเจา้ของคนเดียว 3 6.00 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 2 4.00 
บริษทัจ ากดั 41 82.00 
บริษทัมหาชนจ ากดั 4 8.00 

รวม 50 100.00 
หมายเหตุ บริษทัมหาชนจ ากดั ประกอบดว้ย บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) และ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) 
  

จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบริษัทจ ากัด 
จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.00 รองลงมาด าเนินธุรกิจประเภทบริษทัมหาชนจ ากดั จ  านวน 4 
ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00  ด าเนินธุรกิจประเภทกิจการเจา้ของคนเดียวจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.00 และด าเนินธุรกิจประเภทหา้งหุน้ส่วนจ ากดัจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนิน
       ธุรกิจ 

ระยะเวลาการด าเนินธุรกจิ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 13 26.00 
5-10 ปี 21 42.00 
11-15 ปี 4 8.00 
มากกวา่ 15 ปี 12 24.00 

รวม 50 100.00 
  
จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส่วนใหญ่เปิดด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 5-10 
ปี จ  านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมากิจการเปิดด าเนินธุรกิจน้อยกว่า 5 ปี จ  านวน 13 
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00  ด าเนินธุรกิจระยะเวลามากกวา่ 15 ปี จ  านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00  
และเปิดด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา  11- 15 ปี จ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดทุนจดทะเบียนของ 
       ธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน จ านวน(ราย) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท 15 30.00 
5ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท 15 30.00 
11 ลา้นบาท – 20 ลา้นบาท 5 10.00 
มากกวา่ 20 ลา้นบาท 15 30.00 

รวม 50 100.00 
  
จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน ต ่ากวา่ 5 ลา้นบาทมี
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00  และทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท-10 ลา้นบาท จ านวน 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ30.00 และทุนจดทะเบียนมากกวา่ 20 ลา้นบาท มีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และรองลงมามีทุนจดทะเบียน 11-20 ลา้นบาท จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 
 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการจดัท าบญัชีของ   
         กิจการ 

การจัดท าบัญชี จ านวน(ราย) ร้อยละ 
พนกังานบญัชีของกิจการ 10 20.00 
จา้งส านกังานบญัชี 5 10.00 
พนกังานบญัชีและจา้งส านกังานบญัชี 35 70.00 

รวม 50 100.00 
  
จากตารางท่ี 4.10  พบวา่การท าบญัชีของกิจการส่วนใหญ่ท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานอยูมี่การ
จดัท าบญัชีโดยพนกังานบญัชีและจา้งส านกังานบญัชีจ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา
จดัท าบญัชีโดยพนักงานบญัชีของกิจการจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00  และจา้งส านกังาน
บญัชีใหเ้ป็นผูจ้ดัท าบญัชีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามนโยบายของกิจการ 
นโยบายของกจิการ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ขายท่ีดินเปล่าอยา่งเดียว 1 2.00 
ขายท่ีดินพร้อมบา้นโดยสั่งสร้าง 2 4.00 
ขายท่ีดินพร้อมบา้นสร้างเสร็จ 26 52.00 
อ่ืน ๆ 21 42.00 

รวม 50 100.00 
หมายเหตุ  นโยบายอ่ืน ๆ หมายถึง ธุรกิจท่ีประกอบกิจการโดยการขายท่ีดินเปล่า  ขายท่ีดินพร้อมบา้นสั่งสร้าง 
และ ขายท่ีดินพร้อมบา้นสร้างเสร็จ 

 
จากตารางท่ี 4.11  พบวา่กิจการส่วนใหญ่มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของการขายท่ีดิน
พร้อมบา้นสร้างเสร็จจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 .00 รองลงมาอยูใ่นรูปแบบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การ
ขายท่ีดินเปล่าอย่างเดียว ขายท่ีดินพร้อมบ้านโดยสั่งสร้าง และขายท่ีดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.00   ขายท่ีดินพร้อมบา้นโดยสั่งสร้างอยา่งเดียวจ านวน 2 ราย คิด
เป็นร้อยละ 4.00 และ ขายท่ีดินเปล่าอยา่งเดียวจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 
 

ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเขา้ร่วมอบรมหรือ
         สัมมนาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีการรับรู้รายได ้

การเข้ารับการอบรม จ านวน(ราย) ร้อยละ 
เคยเขา้ร่วม 11 22.00 
ไม่เคยเขา้ร่วม 39 78.00 

รวม 50 100.00 
  
จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายได ้จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.00 และ เคยเขา้ร่วม
อบรมจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.00ตามล าดบั 
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4.2   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2552 )เร่ือง รายได้ 
 
ในการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีแสดงเป็นจ านวน
และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่เกณฑ์การรับรู้รายได ้ การวดัมูลค่า และ
การเปิดเผยขอ้มูล โดยเสนอผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 
 4.2.1  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเกณฑ์การรับรู้รายได้ 

 เป็ นการว ัดความ รู้ความ เข้าใจ เก่ี ยวกับ เกณฑ์ ก ารรับ รู้รายได้ของธุรกิ จพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายได้ การเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได้ การ
บนัทึกบญัชีกรณีรับเงินจอง เงินมดัจ า เงินท าสัญญา และการปรับปรุงบญัชีภายหลงัการเปล่ียน
วธีิการรับรู้รายได ้
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ตารางที ่4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจ ตาม
          เกณฑก์ารรับรู้รายไดข้องธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
ความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์ 

ค าตอบ 

ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบไม่ถูก 
(ร้อยละ) 

1.ความหมายของเกณฑ ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ านวน  39 
(78.00) 

11 
(22.00) 

2 การรับรู้รายไดเ้มือผูซ้ื้อไดค้รอบครองกรรมสิทธ์ิ 27 
(54.00) 

23 
(46.00) 

3. การรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการขายและโอนในปีเดียวกนั 25 
(50.00) 

25 
(50.00) 

4. ผลกระทบต่องบการเงินกรณีการเปล่ียนวธีิการรับรู้รายได ้ 20 
(40.00) 

30 
(60.00) 

5. การตีความตามมาตรฐานการรับรู้รายได ้ 20 
(40.00) 

30 
(60.00) 

6. การบนัทึกบญัชีกรณี รับช าระเงิน ณ วนัจอง 22 
(44.00) 

28 
(56.00) 

7.การบนัทึกบญัชีกรณี รับช าระเงิน ณ วนัท าสญัญา 16 
(32.00) 

34 
(68.00) 

8. การบนัทึกบญัชีกรณี รับช าระเงินค่างวดแต่ละงวด  16 
(32.00) 

34 
(68.00) 

9.  การบนัทึกบญัชีกรณี ยดึหรือริบเงินจองเงินท าสญัญา  16 
(32.00) 

34 
(68.00) 

10  การบนัทึกบญัชีรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ื้อ  24 
(48.00) 

26 
(52.00) 

11 การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ภายหลงัการเปล่ียนวธีิการรับรู้รายได ้ 15 
(30.00) 

35 
(70.00) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

43.64 
(น้อยทีสุ่ด) 

56.36 
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จากตารางท่ี 4.13  พบวา่จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจต่อ
หลกัเกณฑก์ารรับรู้รายไดข้องธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 56.36 และมีความรู้ความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 43.64 อยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นย่อย
เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยสามล าดบัแรก ดงัน้ี ความรู้ความเขา้ใจในความหมายของเกณฑ์การ
รับรู้รายได้ทั้ งจ  านวน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมาเป็นประเด็นเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจใน
หลกัเกณฑ์การรับรู้รายไดเ้ม่ือผูซ้ื้อเขา้ไปครอบครองอสังหาริมทรัพยใ์นขณะท่ียงัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิไม่เสร็จตามเกณฑ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวนคิดเป็นร้อยละ 54.00 และความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเกณฑ์การเลือกใชว้ธีิการรับรู้รายไดใ้นการขายบา้นพร้อมท่ีดินสร้างเสร็จก่อนขายและโอน
กรรมสิทธ์ิภายในปีเดียวกนัคิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดบั   
 
 4.2.2  ความ รู้ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกับ เกณ ฑ์ การวัด มู ล ค่ ารายได้ของธุรกิจพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ 
 
ตารางที ่4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
          18 (ปรับปรุง2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑก์ารวดัมูลค่ารายไดธุ้รกิจพฒันา  
          อสังหาริมทรัพย ์

 
ความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์วดัมูลค่ารายได้อสังหาริมทรัพย์ 

ค าตอบ 

ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบไม่ถูก 
(ร้อยละ) 

1. เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัมูลค่าของรายได ้ 21 
(42.00) 

29 
(58.00) 

2. ความหมายของมูลค่ายติุธรรม  21 
(42.00) 

29 
(58.00) 

3.การตีราคาตามมูลค่ายติุธรรมกรณีตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 31 
(62.00) 

19 
(38.00) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

48.67 
(น้อยทีสุ่ด) 

51.33 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ จ  านวนร้อยละผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การ
วดัมูลค่าของรายได ้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 51.33 และมีความรู้ความเขา้ใจ
คิดเป็นร้อยละ 48.67 อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุดในเร่ือง
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เกณฑก์ารวดัมูลค่ารายไดภ้ายหลงัจากท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายไดต้กลงท าสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือขายแลว้คิด
เป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาเป็นเร่ืองความหมายของมูลค่ายติุธรรม และการวดัมูลค่าของรายไดต้าม
มูลค่ายติุธรรม เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 42.00 ตามล าดบั 
 

 4.2.3  ค วาม รู้ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกับ เกณ ฑ์ การ เปิ ด เผยข้อ มู ลของธุรกิจพัฒ น า
อสังหาริมทรัพย์  
 
ตารางที ่4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
          18 (ปรับปรุง2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
          การเงิน 

 
ความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

ค าตอบ 

ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบไม่ถูก 
(ร้อยละ) 

1.ความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล 34 
(68.00) 

16 
(32.00) 

2.วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูล 26 
(52.00) 

24 
(48.00) 

3 รายการท่ีตอ้งท าการการเปิดเผยขอ้มูล  27 
(54.00) 

23 
(46.00) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

58.00 
(น้อย) 

42.00 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ จ  านวนร้อยละผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูล ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมร้อยละ 
58.00 อยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อย โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด เร่ืองความหมายของการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินคิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
รายการท่ีกิจการต้องมีการเปิดเผยขอ้มูลและวตัถุประสงค์ของการเปิดเผยขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 
54.00 และ 52.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16  แสดงร้อยละ ผลสรุป ความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง
          2552) เร่ืองรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองเกณฑก์ารรับรู้รายได ้ การวดัมูลค่า 
          และการเปิดเผยขอ้มูล 

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้ 

ร้อยละ ความรู้ความเข้าใจ 

ตอบถูก 
 

ตอบไม่ถูก 
 

1. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารรับรู้รายได ้ 43.64 56.36 
2.ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารวดัมูลค่า 48.67 51.33 
3. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล 58.00 42.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

50.10 
(น้อย) 

49.90 

  
จากตารางท่ี 4.16  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ผูจ้ดัท าบญัชีของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มี
ความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อมาตรฐานการบญัชีในประเด็นเก่ียวกบั เกณฑ์การรับรู้รายได ้การวดั
มูลค่า และ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 50.10 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย โดยมี
ความรู้ความเขา้ใจสูงสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการเปิดเผย
ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาเก่ียวกบัเกณฑก์ารวดัมูลค่า ในประเด็นเก่ียวกบัการตีราคาตาม
มูลค่ายุติธรรมกรณีเม่ือมีการตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 48.67  และเกณฑ์การ
รับรู้รายได้ ในประเด็นเก่ียวกับความหมายของการรับรู้รายได้ทั้ งจ  านวน คิดเป็นร้อยละ 43.64 
ตามล าดบั  
 
และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 49.90 โดยมีความรู้
ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบั การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั
ภายหลงัการเปล่ียนวธีิการรับรู้รายได ้คิดเป็นร้อยละ 56.36 รองลงมาเก่ียวกบัเกณฑก์ารวดัมูลค่าของ
รายได้ ในประเด็นเก่ียวกับความหมายของมูลค่ายุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 51.33 และ เกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ตามล าดบั 
 
สรุป ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวอยูใ่น
เกณฑร์ะดบันอ้ย 
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4.3   ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายได้จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
   
ความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได ้จ  าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีแสดงเป็นจ านวน
และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ขอ้มูลจ าแนกตามอายุ ขอ้มูลจ าแนกตามต าแหน่งงาน และ
ขอ้มูลจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 
 4.3.1  ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้ของ
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามอายุ 
 
 4.3.1.1  ความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์ 
 เป็นการวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายได้ การเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได้ การ
บนัทึกบญัชีกรณีรับเงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสัญญา การปรับปรุงบญัชีภายหลงัการเปล่ียน
วธีิการรับรู้รายได ้ของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามอายดุงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ต่อเกณฑก์ารรับรู้รายไดอ้สังหาริมทรัพย ์จ าแนกตามอาย ุ
 

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

อายุ 

อายุ 20–30 ปี อายุ 31 ปีขึน้ไป 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ความหมายของเกณฑ ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ านวน  15 65.22 8 34.78 100.00 24 88.89 3 11.11 100.00 
2 การรับรู้รายไดเ้มือผูซ้ื้อไดค้รอบครองกรรมสิทธ์ิ 9 39.13 14 60.87 100.00 18 66.67 9 33.33 100.00 
3. การรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการขายและโอนในปีเดียวกนั 6 26.09 17 73.91 100.00 19 70.37 8 29.63 100.00 
4. ผลกระทบต่องบการเงินกรณีการเปล่ียนวธีิการรับรู้รายได ้ 9 39.13 14 60.87 100.00 11 40.74 16 59.26 100.00 
5. การตีความตามมาตรฐานการรับรู้รายได ้ 5 21.74 18 78.26 100.00 15 55.56 12 44.44 100.00 
6. การบนัทึกบญัชี รับช าระเงิน ณ วนัจอง 5 21.74 18 78.26 100.00 17 62.96 10 37.04 100.00 
7.การบนัทึกบญัชี รับช าระเงิน ณ วนัท าสญัญา 3 13.04 20 86.96 100.00 13 48.15 14 51.85 100.00 
8. การบนัทึกบญัชี รับช าระเงินค่างวดแต่ละงวด  3 13.04 20 86.96 100.00 13 48.15 14 51.85 100.00 
9.  การบนัทึกบญัชีกรณียดึหรือริบเงินจองเงินท าสญัญา  4 17.39 19 82.61 100.00 12 44.44 15 55.56 100.00 
10  การบนัทึกบญัชีรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ื้อ  12 52.17 11 47.83 100.00 12 44.44 15 55.56 100.00 
11 การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ภายหลงัการเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได ้ 4 17.39 19 82.61 100.00 11 40.74 16 59.56 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 29.64 
(น้อยทีสุ่ด) 

 70.36 100.00  55.56 
(น้อย) 

 44.44 100.00 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การรับรู้
รายได ้จ  าแนกตามอาย ุมีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 20-30 ปี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้
รายได ้คิดเป็นร้อยละ 29.64 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัน้อยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด
ในประเด็นย่อยเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยสามล าดบัแรกดงัน้ี เร่ืองของความหมายของเกณฑ์
การรับรู้รายได ้คิดเป็นร้อยละ 65.22  รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจดา้นการบนัทึกบญัชีกรณีไดรั้บ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ื้อโดยรับรู้เป็นรายไดค้่าธรรมเนียมการโอนคิดเป็น
ร้อยละ 52.17 และ เร่ืองหลักเกณฑ์การตีความกรณีผู ้ซ้ื อเข้าไปครอบครองกรรมสิท ธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย ์และ การเปล่ียนวิธีการรับรู้รายไดจ้ะส่งผลกระทบต่องบการเงินส่งผลให้รายได้
ของกิจการลดลง และสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ตามล าดบั 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม อายุตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้
รายได้ คิดเป็นร้อยละ 55.56 อยู่ในเกณฑ์ระดบัน้อย โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุดใน
ประเด็นยอ่ยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยสามล าดบัแรกดงัน้ี  เร่ืองเก่ียวกบัความหมายของเกณฑ์
การรับรู้รายไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.89 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจต่อการรับรู้รายไดเ้ม่ือมี
การขายและโอนกรรมสิทธ์ิในปีเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 70.37 และการตีความเร่ืองการรับรู้รายได้
เม่ือมีการครอบครองกรรมสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ตามล าดบั 
 
สรุป ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม อายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 29.64  ผูต้อบแบบสอบถาม 
อายตุั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 55.56 
 
 4.3.1.2  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเกณฑ์การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  
 เป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของ
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารายไดโ้ดยราคายุติธรรม ความหมาย
ของมูลค่ายติุธรรม และการตีราคาตามมูลค่ายติุธรรม จ าแนกตามอาย ุดงัตารางท่ี  4.18 
 



 

38 

38 

ตารางที ่4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อ
          เกณฑก์ารวดัมูลค่า จ  าแนกตามอายุ 

 
ความรู้ความเข้าใจ 

ต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของรายได้
อสังหาริมทรัพย์ 

อายุ 

อายุ 20–30 ปี อายุ 31 ปีขึน้ไป 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.หลกัเกณฑก์ารวดัมูลค่าของรายได ้ 11 47.83 12 52.17 100.00 10 37.04 17 62.96 100.00 
2. ความหมายของมูลค่ายติุธรรม  8 34.78 15 65.22 100.00 13 48.15 14 51.85 100.00 
3.การตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการ
ตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

10 43.47 13 56.52 100.00 21 77.78 6 22.22 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 

 42.03 
(น้อยที่สุด) 

 57.97 100.00  54.32 
(น้อย) 

 45.68 100.00 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑก์ารวดั
มูลค่าของรายได ้จ าแนกตามอาย ุมีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 20-30 ปี โดยรวมมีความรู้ความเข้าใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การวดั
มูลค่ารายได ้คิดเป็นร้อยละ 42.03 อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็น
เก่ียวกบัการวดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.83 รองลงมามีความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็นเก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิคิด
เป็นร้อยละ 43.47 และประเด็นเก่ียวกบัความหมายของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการวดัมูลค่า
คิดเป็นร้อยละ 34.78 ตามล าดบั 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม อายุตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การวดั
มูลค่ารายได้ คิดเป็นร้อยละ 54.32 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย โดยมีความรู้ความเข้าใจในประเด็น
เก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 
77.78 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการวดัมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 
48.15 และประเด็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์การวดัมูลค่าโดยราคายุติธรรมคิดเป็นร้อยละ 37.04 
ตามล าดบั 
 
สรุป ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของรายไดข้องธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผูต้อบ
แบบสอบถาม อายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 42.03  ผูต้อบแบบสอบถาม 
อายตุั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 54.32 
 
 4.3.1.3  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ จ าแนกตามอายุ 
 เป็นการวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นเก่ียวกับความหมาย  วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล และ
รายละเอียดท่ีจะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูล โดยจ าแนกตามอายุ  ดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อ
          เกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล จ าแนกตามอายุ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของรายได้

อสังหาริมทรัพย์ 

อายุ 

อายุ 20–30 ปี อายุ 31 ปีขึน้ไป 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล 16 69.57 7 30.43 100.00 18 66.67 9 33.33 100.00 

2. วตัถุประสงคข์องการเปิดเผย  9 39.13 14 60.87 100.00 17 62.96 10 37.04 100.00 

3.  รายละเอียดจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูล  

9 39.13 14 60.87 100.00 18 66.67 9 33.33 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 

 49.28 
(น้อยท่ีสุด) 

 50.72 100.00  65.43 
(ปานกลาง) 

 34.57 100.00 
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จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูล จ าแนกตามอาย ุมีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม อายุระหวา่ง 20-30 ปี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑก์ารเปิดเผย
ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 49.28 อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ย โดยมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความหมายของ
การเปิดเผยข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.56 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจต่อวตัถุประสงค์และ
รายละเอียดจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 39.13 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม อายุตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การการ
เปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 65.43 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งใน
ประเด็นความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล และรายละเอียดท่ีจะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูลมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูล คิด
เป็นร้อยละ 62.96 ตามล าดบั 
 
สรุป ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามอายุระหว่าง 20-30 ปี มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 49.28  ผูต้อบแบบสอบถาม
อายตุั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 65.43 
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ตารางที ่4.20  แสดงสรุป ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุต่อ
          เกณฑก์ารรับรู้รายได ้ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูล  ของรายได ้ธุรกิจพฒันา
          อสังหาริมทรัพย ์

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2552) 

 เร่ืองรายได้ 

อายุ 

อายุ 20-30ปี อายุ 31 ปีขึน้ไป 

ตอบถูก 
ร้อยละ 
(แปลผล) 

ตอบไม่ถูก 
ร้อยละ 

ตอบถูก 
ร้อยละ 
(แปลผล) 

ตอบไม่ถูก 
ร้อยละ 

1. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารรับรู้รายได ้ 29.64 
(นอ้ยท่ีสุด) 

70.36 
 

55.56 
(นอ้ย) 

44.44 
 

2.ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารวดัมูลค่า 42.03 
(นอ้ยท่ีสุด) 

57.97 
 

54.32 
(นอ้ย) 

45.68 
 

3. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล 49.28 
(นอ้ยท่ีสุด) 

50.72 
 

65.43 
(ปานกลาง) 

34.57 
 

ค่าเฉลีย่รวม 40.32 
(น้อยทีสุ่ด) 

59.68 58.44 
(น้อย) 

41.56 

 

จากตารางท่ี 4.20  พบวา่โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด ต่อมาตรฐานการบญัชีในประเด็นเก่ียวกบั เกณฑก์ารรับรู้รายได ้การวดัมูลค่า 
และ การเปิดเผยขอ้มูล โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 58.44 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบันอ้ย โดยมีความรู้ความ
เขา้ใจสูงสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีให้
ขอ้เท็จจริง ความเห็นและรายละเอียดเพื่อช่วยในการตีความในรายงานหรืองบการเงินให้ดีข้ึน และ
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบันโยบายการรับรู้รายได ้รายละเอียดของบญัชีสินทรัพยอ่ื์น หน้ีสิน
อ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 65.43 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจ
ต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวนคิดเป็น
ร้อยละ 55.56 และ เกณฑ์การวดัมูลค่าในประเด็นเก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการตก
ลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 54.32 ตามล าดบั  
 

ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อมาตรฐานการบญัชีต่อ 
เกณฑ์การรับรู้รายได ้การวดัมูลค่า และ การเปิดเผยขอ้มูล ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 59.68  โดยมีความรู้
ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ณ วนัท าสัญญา 
และ วนัรับช าระเงินค่างวด คิดเป็นร้อยละ 70.36 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อเกณฑ์
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การวดัมูลค่า ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของมูลค่ายติุธรรม คิดเป็นร้อยละ 57.97 และ เกณฑก์าร
เปิดเผยขอ้มูล ในประเด็นเก่ียวกบั วตัถุประสงค ์และ นโยบายการรับรู้รายได ้รายละเอียดของบญัชี
ทรัพยสิ์น และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็น
ร้อยละ 50.72 ตามล าดบั  
 
สรุป ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเป็นจ านวนมากกวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี  
 
 4.3.2  ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้
จ าแนกตามต าแหน่ง 
 
 4.3.2.1  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเกณฑ์การการรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์  
  เป็นการว ัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายได้ การเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได้การ
บนัทึกบญัชีกรณีรับเงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสัญญา การปรับปรุงบญัชีภายหลงัการเปล่ียน
วธีิการรับรู้รายได ้ของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามต าแหน่งงานดงัตารางท่ี  4.21 
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ตารางที ่4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑ์
          การรับรู้รายได ้จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
ความรู้ความเข้าใจ 

ต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการ/สมุห์บัญชี พนักงานบัญชี 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ความหมายของเกณฑ ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน  11 91.67 1 8.33 100.00 28 73.68 10 26.32 100.00 
2 การรับรู้รายไดเ้มือผูซ้ื้อไดค้รอบครองกรรมสิทธ์ิ  7 58.33 5 41.67 100.00 20 52.63 18 47.37 100.00 
3. การรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการขายและโอนในปีเดียวกนั 9 75.00 3 25.00 100.00 16 42.11 22 57.89 100.00 
4. ผลกระทบต่องบการเงินกรณีการเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได ้ 9 75.00 3 25.00 100.00 11 28.95 27 71.05 100.00 
5. การตีความตามมาตรฐานการรับรู้รายได ้ 6 50.00 6 50.00 100.00 14 36.84 24 63.16 100.00 
6. การบนัทึกบญัชี รับช าระเงิน ณ วนัจอง   9 75.00 3 25.00 100.00 13 34.21 25 65.79 100.00 
7.การบนัทึกบญัชี รับช าระเงิน ณ วนัท าสญัญา  7 58.33 5 41.67 100.00 9 23.68 29 76.32 100.00 
8. การบนัทึกบญัชี รับช าระเงินค่างวดแต่ละงวด  7 58.33 5 41.67 100.00 9 23.68 29 76.32 100.00 
9.  การบนัทึกบญัชีกรณียดึหรือริบเงินจอง เงินท าสญัญา  4 33.33 8 66.67 100.00 12 31.58 26 68.42 100.00 
10  การบนัทึกบญัชีรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ื้อ  5 41.67 7 58.33 100.00 19 50.00 19 50.00 100.00 
11 การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ภายหลงัการเปล่ียนวิธีการรับรู้
รายได ้

6 50.00 6 50.00 100.00 9 23.68 29 76.32 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 60.61 
(ปานกลาง) 

 39.39 100.00  38.28 
(น้อยที่สุด) 

 61.72 100.00 
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จากตารางท่ี 4.21 พบว่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การ
รับรู้รายได ้จ  าแนกตามต าแหน่งงาน มีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บญัชี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อ
เกณฑ์การรับรู้รายได ้คิดเป็นร้อยละ 60.61 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลางมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง
มากท่ีสุดในประเด็นย่อยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยสามล าดับแรก ดังน้ี  ประเด็นเก่ียวกับ
ความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายได ้คิดเป็นร้อยละ 91.67 รองลงมาในประเด็นเก่ียวกบัการรับรู้
รายไดต้ามเกณฑ์สิทธ์ิการเปล่ียนวธีิการรับรู้รายไดจ้ะส่งผลกระทบต่องบการเงินท าใหร้ายไดล้ดลง
และสินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน  และการบันทึกบัญชี ณ วนัจอง คิดเป็นร้อยละ 75.00 และประเด็น
เก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ณ วนัท าสัญญา วนัรับช าระเงินค่างวด คิดเป็นร้อยละ 58.33 ตามล าดบั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานบญัชี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้
รายได ้คิดเป็นร้อยละ 38.28 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัน้อยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด
ในประเด็นย่อย เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยสามล าดบัแรก ดงัน้ี เร่ืองของความหมายของเกณฑ์
การรับรู้รายได้ทั้ งจ  านวน  คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้
รายไดก้รณีการเขา้ครอบครองกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยต์ามเกณฑสิ์ทธิ คิดเป็นร้อยละ 52.63 และการ
บนัทึกบญัชีการรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละ 
50.00 ตามล าดบั 
 
สรุป ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บญัชี มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 60.61 ผูต้อบ
แบบสอบถามในต าแหน่งพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 38.28 
 
 4.3.2.2  ความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัเกณฑ์การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  
 เป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของ
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารายไดโ้ดยราคายุติธรรม ความหมาย
ของมูลค่ายุติธรรม และการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม จ าแนกตามต าแหน่งงาน ดงัแสดงในตารางท่ี  
4.22 
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ตารางที ่4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑ์
          การวดัมูลค่า จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
ความรู้ความเข้าใจ 

ต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของรายได้
อสังหาริมทรัพย์ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการ/สมุห์บัญชี พนักงานบัญชี 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยมูลค่ายติุธรรม 6 50.00 6 50.00 100.00 15 39.47 23 60.53 100.00 
2. ความหมายของมูลค่ายติุธรรม  7 58.33 5 41.67 100.00 14 36.84 24 63.16 100.00 
3.การตีราคาตามมูลค่ายติุธรรมเม่ือมีการตกลง
ซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

9 75.00 3 25.00 100.00 22 57.89 16 42.11 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 

 61.11 
(ปานกลาง) 

 38.89 100.00  44.74 
(น้อยทีสุ่ด) 

 55.26 100.00 
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จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑก์ารวดั
มูลค่าของรายได ้จ าแนกตามต าแหน่ง มีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการ หรือสมุห์บญัชี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์
การวดัมูลค่ารายได ้คิดเป็นร้อยละ 61.11 อยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง โดยมีความรู้ความเขา้ใจใน
ประเด็นยอ่ยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ประเด็นเก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่ายติุธรรมเม่ือมี
การตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจในประเด็น
เก่ียวกบัการวดัมูลค่าโดยราคายุติธรรมคิดเป็นร้อยละ 58.33 และความหมายของมูลค่ายติุธรรมท่ีใช้
เป็นเกณฑใ์นการวดัมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดบั 
 

ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานบญัชี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การวดั
มูลค่ารายได ้คิดเป็นร้อยละ 44.74 อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็น
ยอ่ยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ประเด็นเก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการตก
ลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์การวดัมูลค่าโดยมูลค่ายุติธรรมคิดเป็นร้อยละ 39.47 และประเด็นเก่ียวกบัความหมาย
ของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวดัมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 36.84 ตามล าดบั 
 
สรุป ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารวดัมูลค่าของรายได ้ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บญัชี มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 61.11 ผูต้อบ
แบบสอบถามในต าแหน่งพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 44.74 
 
 4.3.2.3  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 เป็นการวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นเก่ียวกับความหมาย  วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล และ
รายละเอียดท่ีจะตอ้งท าการเปิดเผยข้อมูล จ าแนกตามต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม ดัง
ตารางท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑ์
          การเปิดเผยขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของรายได้

อสังหาริมทรัพย์ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการ/สมุห์บัญชี พนักงานบัญชี 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล 8 66.67 4 33.33 100.00 26 68.42 12 31.58 100.00 

2. วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูล 9 75.00 3 25.00 100.00 17 44.74 21 55.26 100.00 

3.  รายละเอียดจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูล  9 75.00 3 25.00 100.00 18 47.37 20 52.63 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 

 72.22 
(มาก) 

 27.78 100.00  53.51 
(น้อย) 

 46.49 100.00 

 
 
 

 



 

49 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การเปิดเผย
ขอ้มูลของรายได ้จ าแนกตามต าแหน่ง มีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการ หรือสมุห์บญัชี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์
การเปิดเผยขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 72.22 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
มากท่ีสุดในเร่ืองเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูล และรายละเอียดจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการ
เปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาเร่ือง ความหมายของการเปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 
66.67 
 
ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานบัญชี โดยรวมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 53.51 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัน้อย โดยประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมาก
ท่ีสุดเก่ียวกบัความหมายของการเปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 68.42 รองลงมาเร่ืองรายละเอียดท่ี
จะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 47.37 และวตัถุประสงค์
ของการเปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 44.74 ตามล าดบั  
 
สรุป ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บญัชี มีความรู้ความเขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 72.22 ผูต้อบ
แบบสอบถามในต าแหน่งพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 53.51 
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ตารางที ่4.24  แสดงผลสรุป ค่าเฉล่ีย และแปลผล ความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง ต่อมาตรฐานการบญัชี 
          ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง2552) เร่ืองรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม ต่อเกณฑก์ารรับรู้
          รายได ้ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูล  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2552) 

 เร่ืองรายได้ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี พนักงานบัญชี/อืน่ 
ตอบถูก 
ร้อยละ 
(แปลผล) 

ตอบไม่ถูก 
ร้อยละ 

 

ตอบถูก 
ร้อยละ 
(แปลผล) 

ตอบไม่ถูก 
ร้อยละ 

 
1. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารรับรู้รายได ้ 60.61 

(ปานกลาง) 
39.39 

 
38.28 

(นอ้ยท่ีสุด) 
61.72 

 
2.ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารวดัมูลค่า 61.11 

(ปานกลาง) 
38.89 

 
44.74 

(นอ้ยท่ีสุด) 
55.26 

 
3. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล 72.22 

(มาก) 
27.78 

 
53.51 
(นอ้ย) 

46.49 
 

ค่าเฉลีย่รวม 64.65 
(ปานกลาง) 

35.35 
 

45.51 
(น้อยทีสุ่ด) 

54.49 
 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา่โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บญัชี เป็นกลุ่ม
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด ต่อมาตรฐานการบญัชีในประเด็นเก่ียวกบั เกณฑ์การรับรู้
รายได ้การวดัมูลค่า และ การเปิดเผยขอ้มูล โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 64.65 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดบั
ปานกลาง โดยมีความรู้ความเข้าใจสูงสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในประเด็นเก่ียวกับ
วตัถุประสงค ์และรายการท่ีตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การวดัมูลค่า ในประเด็นเก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่า
ยติุธรรมเม่ือมีการตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 61.11 และ เกณฑ์การรับรู้รวยได้
ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน คิดเป็นร้อยละ 60.61 ตามล าดบั  
 

ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานบญัชี เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อมาตรฐาน
การบญัชีต่อ เกณฑ์การรับรู้รายได ้การวดัมูลค่า และ การเปิดเผยขอ้มูล ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 54.49 
โดยมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ณ 
วนัท าสัญญา วนัรับช าระเงินค่างวด และการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ภายหลงัการเปล่ียนวธีิการ
รับรู้รายได ้คิดเป็นร้อยละ 61.72 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อเกณฑ์การวดัมูลค่า ใน
ประเด็นเก่ียวกบัความหมายของมูลค่ายุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 55.26 และ เกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล 
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ในประเด็นเก่ียวกบั วตัถุประสงคก์ารเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 
46.49 ตามล าดบั  
 
สรุป ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการหรือสมุห์บญัชี ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจมากกว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งพนกังานบญัชี  
 
 4.3.3  ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้ 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 
 4.3.3.1   ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเกณฑ์การการรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์  
 เป็นการว ัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์เก่ียวกบัความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายได้ การเปล่ียนวิธีการรับรู้รายได ้การ
บนัทึกบญัชีกรณีรับเงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสัญญา การปรับปรุงบญัชีภายหลงัการเปล่ียน
วธีิการรับรู้รายได ้ของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ดงัตารางท่ี 4.25 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑ์
         การรับรู้รายได ้จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 
ความรู้ความเข้าใจ 

ต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ 1-5 ปี ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ความหมายของเกณฑ ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน  17 65.38 9 34.62 100.00 22 91.67 2 8.33 100.00 
2 การรับรู้รายไดเ้มือผูซ้ื้อไดค้รอบครองกรรมสิทธ์ิ 15 57.69 11 42.31 100.00 12 50.00 12 50.00 100.00 
3. การรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการขายและโอนในปีเดียวกนั 10 38.46 16 61.54 100.00 15 62.50 9 37.50 100.00 
4. ผลกระทบต่องบการเงินกรณีการเปล่ียนวธีิการรับรู้รายได ้ 8 30.77 18 69.23 100.00 12 50.00 12 50.00 100.00 
5. การตีความตามมาตรฐานการรับรู้รายได ้ 7 26.92 19 73.08 100.00 13 54.17 11 45.83 100.00 
6. การบนัทึกบญัชี รับช าระเงิน ณ วนัจอง 4 15.38 22 84.62 100.00 18 75.00 6 25.00 100.00 
7.การบนัทึกบญัชี รับช าระเงิน ณ วนัท าสัญญา 4 15.38 22 84.62 100.00 12 50.00 12 50.00 100.00 
8. การบนัทึกบญัชี รับช าระเงินค่างวดแต่ละงวด  4 15.38 22 84.62 100.00 12 50.00 12 50.00 100.00 
9.  การบนัทึกบญัชีกรณียดึหรือริบเงินจองเงินท าสัญญา  7 26.92 19 73.08 100.00 9 37.50 15 62.50 100.00 
10  การบนัทึกบญัชีรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ื้อ  14 53.85 12 46.15 100.00 10 41.67 14 58.33 100.00 
11 การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลัง ภายหลังการเปล่ียนวิธีการรับรู้
รายได ้

6 23.08 20 76.92 100.00 9 37.50 15 62.50 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 

 33.57 
(น้อยท่ีสุด) 

 66.43 100.00  54.55 
(น้อย) 

 45.45 100.00 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้
จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน มีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์
การรับรู้รายได้ คิดเป็นร้อยละ 33.57 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นยอ่ยเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยสามล าดบัแรก ดงัน้ี ประเด็นเร่ืองของความหมายของ
เกณฑ์การรับรู้รายได ้คิดเป็นร้อยละ 65.38  รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการรับรู้รายไดต้าม
เกณฑ์สิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 57.69 และการบนัทึกบญัชีรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนคิดเป็นร้อยละ 
53.85 ตามล าดบั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง
ต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้คิดเป็นร้อยละ 54.55 อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ย โดยมีความรู้ความเขา้ใจท่ีสุด 
โดยมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นย่อยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยสามล าดับแรก ดังน้ี ใน
ประเด็นเร่ืองของความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.67 รองลงมามี
ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารรับรู้รายไดก้รณีการบนัทึกบญัชี ณ วนัจอง คิดเป็นร้อยละ 75.00 การ
ขายบา้นพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิในปีเดียวกนักิจการควรจะรับรู้รายไดน้ั้นตามเกณฑ์สิทธ์ิคิดเป็นร้อย
ละ 62.55 ตามล าดบั 
 
สรุป  ความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 33.57  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.55 
 
 4.3.2.2  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเกณฑ์การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  
 เป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อเกณฑ์การวดัมูลค่าของ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นเก่ียวกับการวดัมูลค่ารายได้โดยใช้ราคายุติธรรม 
ความหมายของมูลค่ายุติธรรม และการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
ดงัตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26  แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑก์ารวดัมูลค่า 
          จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อเกณฑ์การวดัมูลค่า ของรายได้

อสังหาริมทรัพย์ 

ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ 1-5 ปี ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยมูลค่ายติุธรรม 11 42.31 15 57.69 100.00 10 41.67 14 58.33 100.00 

2. ความหมายของมูลค่ายติุธรรม  11 42.31 15 57.69 100.00 10 41.67 14 58.33 100.00 

3.การตีราคาตามมูลค่ายติุธรรมเม่ือมีการตกลง
ซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

15 57.69 11 42.31 100.00 16 66.67 8 33.33 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 

 47.44 
(น้อยท่ีสุด) 

 52.56 100.00  50.00 
(น้อย) 

 50.00 100.00 
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การวดั
มูลค่าของรายได ้จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน มีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี  โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑ์การวดั
มูลค่า คิดเป็นร้อยละ 47.44 อยูใ่นเกณฑร์ะดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุดใน
ประเด็นย่อย ดังน้ี ประเด็นเก่ียวกับการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมกรณีตกลงซ้ือขายและโอน
กรรมสิทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมาเป็นประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่าโดยใช้ราคายุติธรรม 
และ ความหมายของราคายติุธรรมคืออะไรคิดเป็นร้อยละ 42.31 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อ
เกณฑ์การวดัมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยูใ่นเกณฑร์ะดบันอ้ยโดยมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมาก
ท่ีสุด ในประเด็นย่อย  ดงัน้ี ประเด็นการเร่ืองการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมกรณีตกลงซ้ือขายและ
โอนกรรมสิทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นประเด็นเก่ียวกบัการวดัมูลค่าโดยใชร้าคายติุธรรม
และความหมายของราคายติุธรรม คิดเป็นร้อยละ 41.67 ตามล าดบั  
 
สรุป  ความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การว ัดมูลค่า ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 47.44  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
 4.3.2.3  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การการเปิดเผยข้อมูล ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 เป็นการวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นเก่ียวกับความหมาย  วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล และ
รายละเอียดท่ีจะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูล จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของผูต้อบแบบสอบถาม  
ดงัตารางท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27  แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้ต่อเกณฑก์ารเปิดเผย
          ขอ้มูล จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของรายได้

อสังหาริมทรัพย์ 

ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ 1-5 ปี ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม ตอบถูก ตอบไม่ถูก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความหมายของการเปิดเผยขอ้มูล 16 61.54 10 38.46 100.00 18 75.00 6 25.00 100.00 

2. วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูล 10 38.46 16 61.54 100.00 16 66.67 8 33.33 100.00 

3.  รายละเอียดจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูล  10 38.46 16 61.54 100.00 17 70.83 7 29.17 100.00 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

 46.15 
(น้อยท่ีสุด) 

 53.85 100.00  70.83 
(มาก) 

 29.17 100.00 
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จากตารางท่ี 4.27 พบว่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูลของรายได ้จ าแนกตามประสบการณ์ มีดงัน้ี 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี  โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต่อเกณฑ์
การเปิดเผย คิดเป็นร้อยละ 46.15 อยูใ่นเกณฑ์ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด ใน
ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี ประเด็นเก่ียวกบัความหมายของการเปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมา
เร่ืองวตัถุประสงค์ของการเปิดเผยขอ้มูลและรายละเอียดท่ีตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 
38.46 ตามล าดบั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง
ต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 70.83 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก โดยมีความรู้ความเขา้ใจ
มากท่ีสุด ในประเด็นยอ่ย ดงัน้ี ประเด็นเร่ืองความหมายของการเปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 75.00 
รองลงมาเร่ืองรายละเอียดท่ีจะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็นร้อย
ละ 70.83 และวตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 66.67 ตามล าดบั  
 
สรุป  ความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 46.15  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 70.83 
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ตารางที ่4.28  แสดงผลสรุป ค่าเฉล่ียและแปลผล ความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
          18 (ปรับปรุง2552) เร่ืองรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม ต่อเกณฑก์ารรับรู้รายได ้ 
          การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูล  จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 
ความรู้ความเข้าใจ 

ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2552) 
 เร่ืองรายได้ 

ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี ประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปี 

ตอบถูก 
 (แปลผล) 

ตอบไม่ถูก 
 (แปลผล) 

ตอบถูก 
 (แปลผล) 

ตอบไม่ถูก 
 (แปลผล) 

1. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารรับรู้รายได ้ 33.57 
(นอ้ยท่ีสุด) 

66.43 
(ปานกลาง) 

54.55 
(นอ้ย) 

45.45 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารวดัมูลค่า 47.44 
(นอ้ยท่ีสุด) 

52.56 
(นอ้ย) 

50.00 
(นอ้ย) 

50.00 
(นอ้ย) 

3. ความรู้ความเขา้ใจต่อเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล 46.15 
(นอ้ยท่ีสุด) 

53.85 
(นอ้ย) 

70.83 
(มาก) 

29.17 
(นอ้ยท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

42.39 
(น้อยทีสุ่ด) 

57.61 
 

58.46 
(น้อย) 

41.54 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน เป็นกลุ่มท่ี
มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมากท่ีสุด ต่อมาตรฐานการบัญชีในประเด็นเก่ียวกบั เกณฑ์การรับรู้
รายได ้การวดัมูลค่า และ การเปิดเผยขอ้มูล โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 58.46 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดบั
นอ้ย โดยมีความรู้ความเขา้ใจสูงสุดต่อเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของ
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 70.83 รองลงมามีความรู้ความ
เขา้ใจต่อเกณฑ์การรับรู้รายได้ ในประเด็นเก่ียวกบัความหมายของเกณฑ์การรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวน 
คิดเป็นร้อยละ 54.55 และ เกณฑก์ารวดัมูลค่า ในประเด็นเก่ียวกบัการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเม่ือมี
การตกลงซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดบั  
  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี  เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง
ต่อมาตรฐานการบญัชีต่อ เกณฑ์การรับรู้รายได ้การวดัมูลค่า และ การเปิดเผยขอ้มูล ค่าเฉล่ียรวม
ร้อยละ 57.61  โดยมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งต่อเกณฑ์การรับรู้รายได ้ในประเด็นเก่ียวกบัการ
บนัทึกบญัชี ณ วนัจอง วนัท าสัญญา และวนัรับช าระเงินค่างวด คิดเป็นร้อยละ 66.43 รองลงมามี
ความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ในประเด็นเก่ียวกับวตัถุประสงค์การ
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เปิดเผยขอ้มูล และรายการท่ีตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 
53.85 และ เกณฑก์ารวดัมูลค่า ในประเด็นเก่ียวกบั การวดัรายไดโ้ดยมูลค่ายติุธรรม และ ความหมาย
ของมูลค่ายติุธรรม  คิดเป็นร้อยละ 52.56 ตามล าดบั  
 
สรุป ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเป็น
จ านวนมากกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี  
 
4.4   ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
จากแบบสอบถามท่ีไดท้ั้งหมด 50 ชุด  ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้โดยใชล้กัษณะค าถามแบบ
ปลายเปิด เพื่อรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลมาสรุป พบวา่ 
 
 ปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อาจท าให้การรับรู้รายได ้ไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานฯ  การเปล่ียนแปลงมาตรฐานเกิดข้ึนบ่อยท าให้ผูป้ฏิบติัไม่
สามารถรับรู้และมีความรู้พอท่ีจะปฏิบติัตามได ้ และการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายบางประเภทยงัไม่
ชดัเจน จ านวน 1 ราย 
 2.  พนกังานบญัชีภายในของบริษทัไม่มีความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี เน่ืองจาก 
บริษทัจดัจา้งส านกังานบญัชีใหดู้แลดา้นงบการเงินโดยตรง จ านวน  1  ราย 

3.  การปฏิบติังานจริง กบัการปฏิบติัตามมาตรฐานบางคร้ังมีการตีความหรือความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนกนั  จ  านวน 1  ราย 
 4.  พนกังานบญัชีขาดความรู้ความเขา้ใจ เน่ืองจาก บริษทัไม่ไดจ้ดัส่งพนกังานบญัชีเขา้ร่วม 
อบรม  จ านวน  1 ราย 
 
 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เสนอให้สภาวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการจดัโปรแกรมอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจให้แก่นักบญัชี เพื่อให้เกิดการพฒันาและปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง จ านวน 9  
ราย 

 
 


