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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่  
โดยเก็บแบบสอบถามจากผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งหมด 342 ราย และวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ ผูท้  าบญัชีส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ส าเร็จการศึกษาสาขาการบญัชีในระดบัปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานในบริษทัหรือหน่วยงานเอกชน ฐานะพนักงานบญัชี มีประสบการณ์การท างานอยู่
ระหวา่ง 1-5 ปี   

ทั้งน้ีผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เกินคร่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และมีคะแนน
เฉล่ียโดยรวมร้อยละ 62.99 โดยการศึกษาวดัความรู้ความเข้าใจใน 2 ประเด็น คือ ประเด็น
วตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดและขอบเขตของมาตรฐานรายงานทางการเงิน และประเด็นการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูล  

ถ้าพิจารณาระดับคะแนนเฉล่ียจ าแนกตามฐานะผูท้  าบญัชี พบว่า ผูท้  าบัญชีท่ีมีฐานะเป็น
พนักงานบัญชี และผู ้ปฏิบัติงานกับส านักงานให้บริการท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
วตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดและขอบเขตของมาตรฐานรายงานทางการเงินอยู่ในระดบัปานกลาง 
และเร่ืองการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดบัน้อย ในขณะท่ี
ผูรั้บท าบัญชีอิสระมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดและขอบเขตของ
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มาตรฐานรายงานทางการเงินอยู่ในระดบัมาก และเร่ืองการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอ
และเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ผูท้  าบญัชี
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดบัน้อย ในขณะท่ีผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์
การท างานมากกวา่ 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นอกจากน้ีผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจใน
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองความสับสนระหว่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะกบักิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะรวมถึง
หลกัเกณฑก์ารค านวณก าไรสุทธิทางภาษี  
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed at analyzing knowledge and understanding of 
accountants in Chiang Mai Province towards Financial Reporting Standards for Non-Publicly 
Accountable Entities. Questionnaires were collected from 342 accountants in Chiang Mai. Data 
were collected by descriptive statistics which were frequency, percentage and mean. From results 
of the study, it was found that most of the accountants were female, age 20 to 30 years old, 
holding Bachelor Degree in Accounting, working for private sectors or companies as accountants, 
and had 1 to 5 years of work experience. 
 It was found that more than half of the accountants had high to the highest levels of 
knowledge and understanding towards Financial Reporting Standards for Non-Publicly 
Accountable Entities. Moreover, the overall point average was at 62.99 percent. Two aspects of 
knowledge and understanding were measured; first were objectives, conceptual framework and 
scope of financial reporting standards, and the second were revenue recognition, value 
measurement, and information presentation and disclosure. 
 Considering point average divided by the positions of accountants, it was found that 
registered accountants and workers at accounting service offices had medium level on knowledge 
and understanding about objectives, conceptual framework and scope of financial reporting 
standards. In addition, they had low level of knowledge and understanding about revenue 
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recognition, value measurement, and information presentation and disclosure. In contrast, 
freelance accountants had high level of knowledge and understanding about objectives, 
conceptual framework and scope of financial reporting standards, and had medium level of 
knowledge and understanding about revenue recognition, value measurement, and information 
presentation and disclosure. Moreover, if divided accountants in Chiang Mai by their experiences, 
people who had 1 to 5 years of experiences had low level while people who had over 5 years 
experiences had medium level of knowledge and understanding about revenue recognition, value 
measurement, and information presentation and disclosure. 
 Furthermore, most of the accountants in Chiang Mai had problem about knowledge 
and understanding towards Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities 
in the medium level. They had problem about the confusion of financial reporting standards 
between non-publicly accountable entities and publicly accountable entities, along with 
regulations for taxable net profit calculation.   
 
 
 
 
 
 
 
  


