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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง  ความรู้และความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาถึง
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี
 

2.1.1  นิยามของความรู้ความเข้าใจ  
ความรู้ หมายถึง กรอบของการผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ใน

บริบท และความรู้แจง้อยา่งช ่าชอง ซ่ึงจะเป็นกรอบส าหรับการประเมินค่า และการน าประสบการณ์
กบัสารสนเทศใหม่ๆ มาผสมรวมเขา้ดว้ยกนั (Davenport and Prusak, 1998 อา้งถึงใน ทิพวรรณ   
หล่อสุวรรณรัตน์, 2548: 17) 

ความรู้ ประกอบด้วยข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีได้รับการจดัระบบและประมวล เพื่อ
น าไปสู่ความเขา้ใจ ประสบการณ์ การสั่งสมการเรียนรู้และความเช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ส าหรับการแก้ปัญหาปัจจุบนัหรือการด าเนินงานได้ (Turban et al, 2001: 17 อา้งถึงใน ทิพวรรณ   
หล่อสุวรรณรัตน์, 2548: 17-18) 

ดังนั้ น ความรู้ หมายถึง ข้อมูลซ่ึงประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น  ทฤษฎี   
หลักการ รูปแบบ  กรอบความคิด หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็น ท่ีได้รับการประมวลและ
จดัระบบเพื่อเป็นสารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั 

โดยความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่  ดังน้ี (วิจารณ์ พานิช , 2554: 
ออนไลน์) 

1. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นเอกสาร 
หรือ วชิาการ อยูใ่นต ารา คู่มือปฏิบติังาน 

2. ความรู้ซ่อนเร้น/ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคน 
เป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา 
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ส าหรับความเข้าใจ เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนท่ีจะต้องใช้
ความสามารถของสมองและทกัษะในชั้นท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัของการส่ือความหมาย ซ่ึง Bloom et al 
(อา้งถึงใน ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551: 24) กล่าวว่า ความเขา้ใจเป็นความสามารถในการอธิบาย ส่ือ
ความหมาย และขยายความในเร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยค าพดูหรือเขียนดว้ยภาษา ประกอบดว้ย 
การแปลความ การตีความ และการขยายความ โดย 

1. การแปลความ (Translation) เป็นความสามารถในการจบัใจความให้ถูกตอ้งกบัส่ิง
ท่ีส่ือความหมาย เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงสู่อีกภาษาหน่ึงหรือ
จากการส่ือสารรูปแบบหน่ึงไปสู่อีกรูปแบบหน่ึง 

2. การตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมาย
ในหลาย ๆ เร่ืองมาเรียงกนั ท าการจดัระเบียบสรุปยอ่เป็นเน้ือความใหม่ ไดโ้ดยยึดเน้ือหาขอ้ความ
เดิมเป็นหลกัไม่ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑอ่ื์นใดมาใช ้

3. การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถในการขยายเน้ือหาหรือขอ้มูลท่ี
รับรู้มาให้มากข้ึนอาจเป็นความสามารถในการท านาย รวมทั้งคาดคะเนเหตุการณ์ ไวล่้วงหน้าได้
อยา่งดี โดยอาศยัขอ้มูลอา้งอิงหรือแนวโนม้ท่ีเกินจากขอ้มูล 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ความรู้ความเขา้ใจ  หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญาใน
การจ าและเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดส้ะสมไวจ้นสามารถท่ีจะส่ือความหมาย  แปลความ  
ตีความ และขยายความได ้

 
2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

ส า ธ า รณ ะ  (Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities - 
TFRS for NPAEs) (สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยความเห็นชอบในการก าหนดมาตรฐาน
การบญัชีของคณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพในการประชุม คร้ังท่ี 20 (1/2554) เม่ือ
วนัท่ี 10 มีนาคม 2554 ไดอ้อกประกาศ เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ ซ่ึงมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป โดยมีวตัถุประสงค์ คือ การให้แนวทางในการรายงานการเงินท่ีมี
คุณภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนๆ 
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2. สนับสนุนให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพทั้งระดับจุลภาคและ
ระดบัมหภาค 

3. เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายข้ึน และช่วยลดต้นทุนของ
เงินทุน 

4. ส่งเสริมให้เกิดความสม ่าเสมอและเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลทางการเงินท่ีช่วย
ให้ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้งบการเงินเกิดความเช่ือมัน่ ซ่ึงน าไปสู่การเติบโตของธุรกิจและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ก าหนดให้บริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั   
นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ. 2543 ท่ีเขา้ข่ายเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ตอ้งจดัท าบญัชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ตั้งแต่รอบบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ซ่ึงกิจการท่ี
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการท่ีไม่ใช่กิจการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการ ซ่ึงมีการซ้ือขายต่อประชาชน ไม่
วา่จะเป็นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์(Over 
the Counter) รวมทั้งตลาดในทอ้งถ่ินและในภูมิภาค หรือกิจการท่ีน าส่งหรืออยูใ่นกระบวนการของ
การน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน เพื่อวตัถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆต่อ
ประชาชน 

2. กิจการท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในการดูแลสินทรัพยข์องกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกวา้ง 
เช่น สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัชีวติ บริษทัประกนัวนิาศภยั บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม ตลาด
สินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น เป็นตน้ 

3. บริษทัมหาชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
4. กิจการอ่ืนท่ีจะก าหนดเพิ่มเติม 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีไม่ประสงค์จะจดัท ารายงานทางการเงิน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ทุกฉบบัและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ สามารถ
ให้กิจการเลือกแนวทางท่ีอาจปฏิบติัได ้โดยทางสภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดก้ าหนดขอ้ก าหนดส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะไวจ้  านวน 22 เร่ือง ไดแ้ก่  



 

8 

1. ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์ 
2. ขอบเขต  
3. กรอบแนวคิด 
4. การน าเสนองบการเงิน  
5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7. ลูกหน้ี  
8. สินคา้คงเหลือ  
9. เงินลงทุน  
10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
13. ตน้ทุนการกูย้มื  
14. สัญญาเช่า  
15. ภาษีเงินได ้ 
16. ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
18. รายได ้ 
19. การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 
20. สัญญาก่อสร้าง  
21. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
22. การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงและวนัถือปฏิบติั 
การเร่ิมใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะ

เร่ิมใช้กบังบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยให้กิจการรับรู้ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงนโยบายโดยปรับยอ้นหลงัยกเวน้ไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติัให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัที
ยอ้นหลงัเป็นตน้ไป   

รายละเอียดโดยสรุปของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะ (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร และพจน์ วรีศุทธากร, 2554) 
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1.  ขอ้สมมติท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงินส าหรับ NPAEs ไดแ้ก่ เกณฑ์คงคา้ง และ
การด าเนินงานต่อเน่ือง ผูใ้ชง้บการเงิน ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการเป็นหลกั และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ผูใ้ห้กู ้ผูข้ายสินคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และ หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการ ลกัษณะเชิง
คุณภาพพื้นฐานของงบการเงินส าหรับ NPAEs ไดแ้ก่ ความเช่ือถือได ้และเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
โดยมีลกัษณะเชิงคุณภาพ คือเปรียบเทียบกนัได ้สามารถยืนยนัความถูกตอ้งได้ ขอ้มูลท่ีมีความทนั
ต่อเวลา และสามารถเขา้ใจได ้ความมีสาระส าคญั หลกัความระมดัระวงั  

2. การรับรู้รายการและองคป์ระกอบของงบการเงินนั้น ให้รับรู้รายการสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บ หรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต และสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจะไม่รวมถึงรายการท่ี
ก าหนดใหรั้บรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

3.  กรอบแนวคิดในการน าเสนองบการเงินส าหรับ  NPAEs ไม่กล่าวถึงแนวคิด
เก่ียวกบัการรักษาระดบัทุน เน่ืองจากมีความยุง่ยากซบัซ้อนเกินไปส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ เพื่อลดความจ าเป็นในการวดัมูลค่ายติุธรรม  

4.  การน าเสนองบการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประกอบดว้ย  
ก. งบแสดงฐานะการเงิน  เป็นการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินของ

กิจการ ณ วนัส้ินงวด  
ข.  งบก าไรขาดทุน แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับงวด  
ค. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงใน

รายการท่ีเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ของเจา้ของในระหวา่งงวด  
ง. หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจดัท า

งบการเงิน นโยบายการบญัชีท่ีใชแ้ละขอ้มูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีน าเสนอในงบการเงิน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่ตอ้งจดัท างบกระแสเงินสด ไม่ตอ้งน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตาม
ส่วนงาน(ส่วนงานด าเนินงาน) ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่ตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน อีกทั้ง หากกิจการน าเสนอค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
ตามหนา้ท่ีแลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยค่าใชจ่้ายตามลกัษณะอีก 

5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบญัชี และ
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ให้กิจการรับรู้ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงโดยการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงั กิจการตอ้งรับรู้ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงประมาณการบญัชี โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ด้วยการรับรู้ผลกระทบจาก
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การเปล่ียนแปลงประมาณการบญัชีส าหรับงวดปัจจุบนั และงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น และก าหนดให้ใชว้ิธีการปรับงบการเงินยอ้นหลงัส าหรับการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใน
งวดก่อน 

กรณีกิจการมีรายการคา้ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนเป็นการเฉพาะ กิจการ
ตอ้งใชน้โยบายการบญัชีจากแหล่งต่างๆตามล าดบัต่อไปน้ี 

ก. ขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีส าหรับเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงและเก่ียวขอ้งกนั 

ข. ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลในงบการเงิน ค านิยามและการรับรู้รายการ 
และการวดัมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ท่ีระบุไวใ้นกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ี 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการนั้นๆ 
6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก าหนดให้กิจการต้องน าเสนองบการเงิน

โดยรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นรายการเดียวกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจดัเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีน ไม่ใหน้ ามาหกักลบกบัรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

7.  ลูกหน้ี กิจการตอ้งวดัมูลค่าลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนภายหลังด้วยมูลค่าท่ีจะ
ไดรั้บ ซ่ึงหมายถึง มูลค่าหลงัจากหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ โดยให้มีการประมาณจ านวนหน้ี ท่ีคาด
ว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงมีลักษณะเป็นบัญชีปรับมูลค่าน าไปหักลด
บญัชีลูกหน้ี โดยใชว้ธีิประมาณการ วธีิอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือสุทธิ วธีิอตัราร้อยละของลูกหน้ี
ท่ีคา้งช าระจ าแนกตามอายขุองลูกหน้ี หรือวธีิพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย  

ในการตดัหน้ีสูญไม่มีการอา้งอิงกบัหลกัเกณฑก์ารตดัหน้ีสูญทางภาษี 
8. สินคา้คงเหลือ มีตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลง

สภาพ และตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั ทั้งน้ีไม่ตอ้งแยกตน้ทุน
ส่วนหน่ึงออกมาเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินหากกิจการไดรั้บระยะเวลาสินเช่ือยาวกวา่ปกติ การปรับ
มูลค่าสินคา้คงเหลือให้ลดลงเท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยให้รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย โดยแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายในงวดท่ีปรับมูลค่าสินคา้ให้ลดลง และหากมีการกลบัรายการจากการ
เพิ่มข้ึนของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงวดปัจจุบนั ให้รับรู้โดยน าไปหกัจากตน้ทุนขายในงวดท่ีมีการ
กลบัรายการนั้น ส่วนผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงใน
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในงวดท่ีมีผลขาดทุนเกิดข้ึน  

9. เงินลงทุน ก าหนดวิธีการบญัชีไวคื้อ เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินลงทุนในตรา
สารทุนตอ้งจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยให้ วดัค่า
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ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างปรับมูลค่ายุติธรรมใหบ้นัทึกในงบก าไรขาดทุน เงินลงทุนในตราสารหน้ี
และเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเผือ่ขาย ให้วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมให้บนัทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจา้ของ เงินลงทุน
ในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด และ เงินลงทุนใน
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมค้า ให้วดัมูลค่าราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อ การลดลงของ
มูลค่า  

10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของรายการท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ เป็นสินทรัพยเ์ม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ได้แก่ มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการ จะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  โดยน าไปใช้ทั้ งกับการรับรู้ต้นทุนเร่ิมแรกและการรับรู้ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 
ส่วนประกอบราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือ ตน้ทุนทางตรง
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย ์และตน้ทุนประมาณท่ีดีท่ีสุดส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และ
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์หากสินทรัพยแ์ต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั
กิจการตอ้งปันส่วนรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนให้กบัรายการสินทรัพยทุ์กรายการท่ีรวมอยูใ่นรายจ่ายนั้น และ
บนัทึกรายการแต่ละรายการเป็นสินทรัพยแ์ยกจากกนั การวดัมูลค่าหลงัการรับรู้รายการใหกิ้จการใช้
วธีิราคาทุน โดยแสดงรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์นั้น ดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าเท่านั้น โดยไม่อนุญาตใหใ้ชว้ธีิการตีราคาใหม่  

11.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการ และก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต กิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า ในการตดัจ าหน่ายกรณีท่ีทราบอายุ
การให้ประโยชน์แน่นอนให้ตดัจ าหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนนั้น ส่วนกรณี
ท่ีไม่ทราบอายแุน่นอนใหกิ้จการท าการตดัจ าหน่ายภายในระยะเวลา 10 ปี  

12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน กิจการตอ้งวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงรวม
ตน้ทุนในการท ารายการหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแลว้ และก าหนดให้กิจการ วดัมูลค่า
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายหลงัการรับรู้รายการดว้ยวธีิราคาทุนเท่านั้น โดยแสดงในราคาทุน
หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า 

13. ตน้ทุนการกู้ยืม ก าหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การ
ก่อสร้าง หรือการผลิตตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ตน้ทุน
การกูย้มือ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้าย  
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14. สัญญาเช่า ก าหนดให้กิจการจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน หาก
สัญญานั้นไดโ้อนความเส่ียง และผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของไดรั้บจาก
สินทรัพยน์ั้นไปให้แก่ผูเ้ช่า และตอ้งจดัเป็นสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าด าเนินงาน หากสัญญานั้น
ไม่ไดโ้อนความเส่ียง หรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีเป็นเจา้ของควรไดรั้บไปให้แก่ผู ้
เช่า  

15. ภาษีเงินได ้กิจการตอ้งรับรู้ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระ ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีภาษีเงินได้คา้งจ่าย ซ่ึงแสดงภาระภาษีเงินได้ท่ีกิจการ คา้ง
ช าระสุทธิจากภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายให้รับรู้เป็นหน้ีสิน และไดใ้ห้ทางเลือกส าหรับกิจการท่ีประสงค ์จะ
รับรู้ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินได้ และสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีโดยใช้วิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้ถือปฏิบติัทุกขอ้ในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

16. ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ไดก้  าหนดให้ตอ้งคิดลดประมาณ
การหน้ีสิน ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ส าหรับการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 
ก าหนดให้รับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักการรับรู้ประมาณการหน้ีสิน ด้วยจ านวน
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน หากกิจการเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์
พนกังาน กิจการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้อยา่งสม ่าเสมอ  

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
เหตุการณ์ท่ีเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานซ่ึงถือเป็น
เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีตอ้งบนัทึกรายการปรับปรุง และเหตุการณ์ ท่ีช้ีให้เห็นวา่
สถานการณ์ไดเ้กิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานซ่ึงถือวา่เป็นเหตุการณ์ภายหลงั รอบระยะเวลา
รายงานท่ีไม่ตอ้งท าการปรับปรุง  

18. รายได้ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีอนุญาตให้รับรู้ดอกเบ้ียรับตาม วิธี
อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงหรือวิธีอ่ืนท่ีให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงอย่างมี
สาระส าคญั และการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข  คือกิจการไดโ้อน ความ
เส่ียง และผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ กิจการไม่เก่ียวขอ้ง
ในการบริหารสินคา้อย่างต่อเน่ือง กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายได้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น ตลอดจน
กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากรายการบญัชีนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ส าหรับการให้บริการกิจการจะรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการเป็นรายไดต้ามขั้น
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ความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและสามารถประมาณ ผลการให้บริการได้
อยา่งน่าเช่ือถือ  

19. การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ กิจการสามารถรับรู้ไดห้ลายวิธีตาม
เง่ือนไขของการเกิดข้ึนของรายไดจ้ากการขายนั้น ไดแ้ก่ การรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ  านวน การรับรู้เป็น
รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ การรับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ  

20. สัญญาก่อสร้าง กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญา ได้อย่าง
น่าเช่ือถือ กิจการรับรู้รายไดค้่าก่อสร้างและตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาก่อสร้างเป็น
รายได้และค่าใช้จ่ายตามล าดับ โดยอ้างอิงกับขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ  วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสัญญาเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัที  

21. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ก าหนดให้กิจการรับรู้รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินบาท โดยการแปลงจ านวน
เงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียนทนัทีของสกุลเงินบาท กบัสกุลเงินต่างประเทศ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ เพื่อลดปัญหาในการก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 

22. การปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลง ให้กิจการรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
นโยบาย โดยใช้วิธีปรับยอ้นหลงั ยกเวน้กรณีท่ีไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบติัแมจ้ะได้ใช้ความ
พยายามอยา่งสมเหตุสมผลแลว้ ใหกิ้จการใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป หากกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะไม่ประสงคท์  ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ี
ไม่มีส่วนได้เสียทางสาธารณะ ให้กิจการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน TFRSs ทุกฉบบั โดยปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

 
2.2  วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะ ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมจากงานวจิยั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและคลา้ยคลึงกนักบั
การศึกษา ประกอบดว้ย 

ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร (2552) ไดท้  าการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางปฏิบติัส าหรับวธีิการ
บญัชีของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงศึกษาโดยส ารวจความคิดเห็นของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวปฏิบติัส าหรับวิธีการบญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีสภาวิชาชีพฯจะออกมาตรฐานการบญัชี 
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SMEs โดยเห็นว่าหลกัการบญัชีส าหรับ SMEs ควรจะง่ายต่อการใช้งานและไม่ซับซ้อน เน่ืองจาก
วตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงินส าหรับ SMEs คือใชแ้สดงฐานะทางการเงิน เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงาน การค านวณภาษี และเพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีเงินไดต่้อกรมสรรพากร ส าหรับ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัค าจ ากดัความของ SMEs กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ค าจ  ากดัความท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
พิจารณาจากทุนจดทะเบียน รายได้และสินทรัพย์รวม ส่วนผูใ้ช้งบการเงินในอตัราท่ีสูงสุด คือ 
กรมสรรพากร ในส่วนความคิดเห็นของท่ีมาของมาตรฐานการบัญชีส าหรับ SMEs นั้ น กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรพฒันาโดยอ้างอิงกบัประเทศท่ีได้มีการพฒันามาตรฐานการบัญชี
ส าหรับ SMEs มาแลว้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการบญัชีส าหรับ 
SMEs กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า เร่ืองความไม่ชัดเจนหรือไม่เหมาะสมของเกณฑ์การแบ่งประเภทของ 
SMEs เป็นปัญหาในระดบัสูง 

ศลิษา  หวังดี (2555)  ไดท้  าการศึกษาความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล าพูน โดยท าการศึกษาใน 9 เร่ืองท่ีมีประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ เร่ืองความหมายของมาตรฐานฯ เร่ือง
การน าเสนอและจดัท างบการเงิน เร่ืองสินคา้คงเหลือ เร่ืองตน้ทุนการกู้ยืม เร่ืองท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เร่ืองประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เร่ือง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และเร่ืองเงินลงทุน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส่งแบบสอบถามผูท้  า
บญัชีในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน จ านวน 68 ราย จากการศึกษาพบวา่ ผูท้  าบญัชีใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางต่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และเม่ือจ าแนกตามอาย ุ
ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
เช่นกนั  

ปฐมชัย กรเลิศ (2555) ไดท้  าการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเก่ียวกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความรู้ความเขา้ใจของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าห รับกิจการท่ีไม่ มี ส่วนได้เสียสาธารณะตามลักษณะประชากร โดยใช้วิธี เก็บ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์และการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย จ านวน 348 ราย จากผลการศึกษาพบว่า ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอยู่ในระดบั
ปานกลาง อีกทั้ งผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะผ่านการอบรมสัมมนา โดยเห็นด้วยว่ามาตรฐานการ
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รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะช่วยลดความยุง่ยากดา้นการค านวณ
ก าไรสุทธิทางบญัชีได้ และท าให้การจดัท าบญัชีง่ายข้ึน นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่
ตอ้งการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะดา้นหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเพิ่มเติมมากท่ีสุด 
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ตารางที ่2.1  แสดงการสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผู้ศึกษา เร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมอื สถิต ิ
ศิลปพร ศรีจัน่เพชร 

(2552) 
ค ว าม คิ ด เห็ น ท่ี มี ต่ อ
แนวทางปฏิบัติส าหรับ
วิธีการบัญชีของกิจการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

เพ่ื อ ศึกษาเก่ี ยวกับความ
คิ ด เห็ น ท่ี มี ต่ อ แน วท าง
ปฏิบัติส าหรับวิธีการบัญชี
ของกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) 

ผู ้ป ระกอบ ก าร
แ ล ะ บุ ค ค ล ท่ี
เก่ียวข้องกับการ
บัญชีในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 600 ราย 

แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ี
สภาวชิาชีพฯจะออกมาตรฐานการ
บัญชี SMEs โดยเห็นว่าหลักการ
บญัชีส าหรับ SMEs ควรจะง่ายต่อ
ก าร ใช้ ง าน แ ล ะ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น 
เน่ื องจากวัตถุประสงค์ในการ
จดัท างบการเงินส าหรับ SMEs คือ
ใช้แสดงฐานะทางการเงิน เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงาน การ
ค า น ว ณ ภ า ษี  แ ล ะ เพื่ อ ใ ช้
ประกอบการยื่นภาษี เงินได้ต่อ
กรมสรรพากร 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
ผู้ศึกษา เร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมอื สถิต ิ
ศลิษา หวงัดี 
(2555) 

ความรู้ความเขา้ใจต่อ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะของผูท้  า
บญัชีในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพนู 

เพื่ อ ศึ กษ าความ รู้ความ เข้าใจต่ อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย
สาธารณะของผู ้ท าบัญ ชีในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 
จ านวน 9 เร่ืองไดแ้ก่ เร่ืองความหมาย
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าห รับ กิจการท่ี ไม่ มี ส่วนได้เสีย
สาธารณะ การน าเสนอและจดัท างบ
การเงิน สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
อสั งห าริมท รัพ ย์ เพื่ อก ารลงทุ น 
ต้น ทุ นการกู้ ยืม  เงิน ลงทุ น  และ
ประมาณการหน้ีและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

ผูท้  าบัญชีในนิคม
อุ ต ส าห ก ร ร ม
ภาคเหนือ จังหวดั
ล าพูน จ านวน 68 
ราย 

แบบสอบถาม สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ผู ้ท าบัญชีในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ส่วนใหญ่
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปาน
กลางต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะ และเม่ือจ าแนก
ต า ม อ า ยุ  ต  า แ ห น่ ง  แ ล ะ
ประสบการณ์ท างาน ผู ้ท าบัญชี
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัปานกลางเช่นกนั 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
ผู้ศึกษา เร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมอื สถิต ิ
ปฐมชยั กรเลิศ 

(2555) 
ความรู้ความเข้าใจของ
ผู ้สอบบัญ ชีภาษี อากร
เก่ียวกับมาตรฐานการ
ร า ย ง าน ท า ง ก าร เ งิ น
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะ 

เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของ
ผู ้สอบบัญ ชีภาษีอ ากรเก่ี ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะและเพื่ อ เป รียบ เทียบ
ความแตกต่างของความ รู้ความ
เข้าใจของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร
เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ได้ เสี ยส าธารณ ะตามลักษณ ะ
ประชากร 

ผูส้อบบัญชีภาษี
อากรในประเทศ
ไทย จ านวน 348 
ราย 

แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย 
และ สถิติทดสอบ 
และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 

ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานท างการ เงินส าห รับ
กิ จ ก า ร ท่ี ไ ม่ มี ส่ ว น ได้ เสี ย
สาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง 
อีกทั้งผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วน
ใหญ่ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรฐานส าหรับกิจการท่ี
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะผ่าน
การอบรมสัมมนา โดยเห็นดว้ยว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะช่วยลดความยุง่ยากดา้น
การค านวณก าไรสุทธิทางบัญชี
ได้ และท าให้การจัดท าบัญชีง่าย
ข้ึน 

 


