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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ความรู้และความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของ
ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามผูท้  าบญัชีในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 342 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.30 ของประชากรทั้งหมด และไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์
แลว้น าเสนอดว้ยการอธิบายขอ้มูลโดยใชค้่าจ  านวน ร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย  

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ท าบัญชี 
ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ปฏิบติังานในบริษทัหรือหน่วยงานเอกชน มีฐานะเป็นพนกังานบญัชี ประสบการณ์การท างานอยู่
ระหว่าง 1-5 ปี รับท าบัญชีในรอบปีท่ีผ่านมา จ านวนน้อยกว่า 5 ราย ทราบขอ้มูลและเห็นด้วยว่า 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ประเทศไทยมีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบ่งเป็น 2 ชุด 
คือ มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและมาตรฐานรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่สามารถสรุปความแตกต่างระหว่างรายงานทางการเงินทั้ง 2 ชุด ได้
บา้งพอสมควร มีวิธีการศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการ
อบรมสัมมนา และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Non Publicly Accountable Entities: NPAE) และส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้
เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAE)  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 

 
5.1.2  ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ ของผู้ท าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่  
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ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูท้  าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วตัถุประสงค ์ กรอบแนวคิด  และขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.95  รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจอยู่
ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.65  และมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 
9.36 ตามล าดบั 

2. ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
รับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.93  รองลงมามี
ความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.89  และมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 9.65 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่5.1 แสดงคะแนนเฉล่ียของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
ล าดับ ประเด็นเร่ือง คะแนนเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1 วตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs 65.26 

(ปานกลาง) 
2 การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยข้อมูลของ 

TFRS for NPAEs 
60.72 

(ปานกลาง) 

รวม 
62.99 

(ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 5.1 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ พบวา่ ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบั
ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 62.99) โดยผู ้ท  าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่มีคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับ
วตัถุประสงค์  กรอบแนวคิด  และขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะมากกว่าการรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยการวดัความรู้ความ
เขา้ใจในแต่ละประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ มีรายละเอียดในแต่ละรายการของแต่ละประเด็นดงัน้ี 

1.  วตัถุประสงค ์ กรอบแนวคิด  และขอบเขต ของ TFRS for NPAEs  
ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์  กรอบแนวคิด  และ

ขอบเขต ของ TFRS for NPAEs เม่ือเรียงล าดบัจากการตอบถูกน้อยไปหามากท่ีสุดเป็นดงัตารางท่ี 
5.2  

 
ตารางที ่5.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะใน
ประเด็นว ัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs โดย
เรียงล าดบัจากการตอบถูกนอ้ยท่ีสุดไปมากท่ีสุด 

ล าดับ เร่ือง จ านวน ร้อยละ 
1 ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (หลัก) มี 2 ลักษณะ คือ (1) 

ความเช่ือถือได ้(2) ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
172 50.29 

2 ก าหนดใหกิ้จการไม่ตอ้งจดัท างบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 197 57.60 
3 ไม่มีการก าหนดเน้ือหาแนวคิดเก่ียวกับทุนและการรักษา

ระดบัทุน 
199 58.19 

4 แนวทางการจดัท าบญัชีสามารถเลือกใช้ (1) TFRS for NPAEs 
ห รื อ  (2)  Full TFRSs ห รื อ  (3)  TFRS for NPAEs + Full 
TFRSs บางฉบบัเท่าท่ีสภาวิชาชีพฯ อนุญาต เช่น มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี12,19 เป็นตน้ 

200 58.48 

5 หากกิจการน าเสนอค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามหน้าท่ี
แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยค่าใชจ่้ายตามลกัษณะอีก 

207 60.53 

6 ไม่ก าหนดให้กิจการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตาม
ส่วนงาน(ส่วนงานด าเนินงาน) 

210 61.40 

7 มาตรฐานรายงานทางการเงินไม่แยกเป็นฉบับ แต่มีการ
แบ่งเป็นบท 

239 69.88 

8 ก าหนดให้กิจการไม่ตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดแต่หากเห็น
ถึงประโยชน์ก็สามารถจดัท าได ้

250 73.10 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) 
ล าดับ เร่ือง จ านวน ร้อยละ 
9 ก าหนดขอ้สมมติในการจดัท าบญัชีไว ้2 ขอ้ ในการจดัท าและ

น าเสนองบการเงิน  คือ (1) เกณฑ์คงค้าง และ (2) การ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

268 78.36 

10 ผูใ้ชง้บการเงินประกอบดว้ย (1) เจา้ของกิจการ (2) เจา้หน้ี (3) 
หน่วยงานราชการเท่านั้น 

290 84.80 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ เม่ือเรียงล าดบัการตอบถูกของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบั

ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะใน
ประเด็นวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs จากการตอบถูกน้อยท่ีสุด
ไปมากท่ีสุดสามอนัดบัแรก ได้แก่ เร่ือง ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (หลกั) มี 2 ลกัษณะ คือ (1) 
ความเช่ือถือได้ (2) ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ คิดเป็นร้อยละ 50.29 รองลงมาคือ ก าหนดให้
กิจการไม่ต้องจดัท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 57.60 และไม่มีการก าหนดเน้ือหา
แนวคิดเก่ียวกบัทุนและการรักษาระดบัทุน คิดเป็นร้อยละ 58.19  

2.  การรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS for NPAEs 
ผูท้  าบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  การน าเสนอ

และเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS for NPAEs เม่ือเรียงล าดบัจากการตอบถูกน้อยไปหามากท่ีสุดเป็น
ดงัตารางท่ี 5.3 
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ตารางที ่5.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะใน
ประเด็นการรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS for 
NPAEs โดยเรียงล าดบัจากการตอบถูกนอ้ยท่ีสุดไปมากท่ีสุด 

ล าดับ เร่ือง จ านวน ร้อยละ 
1 กิจการตอ้งคิดตน้ทุนท่ีประมาณส าหรับการร้ือ การขนยา้ย 

และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาตน้ทุนดว้ย โดยตน้ทุนการประมาณน้ีไม่ตอ้งท าการคิด
ลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

165 48.25 

2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญไม่ตอ้งค านึงถึงเกณฑท์างภาษีอากร 181 52.92 
3 หากหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตามค านิยามของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าว ให้บนัทึกเป็นผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความ
ต้องการของตลาดเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
เจา้ของ 

181 52.92 

4 กิจการตอ้งบนัทึกผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือ 
เช่น ผลขาดทุนจากสินคา้เสียหาย ตอ้งบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงวดท่ี
มีผลขาดทุนเกิดข้ึน 

183 53.51 

5 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งวดัมูลค่าเงินลุง
ทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดท่ีตั้งใจท่ีจะถือจนครบก าหนดดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 

183 53.51 

6 การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญสามารถท าได ้3 วธีิ ประกอบดว้ย 
(1) วิธีอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือสุทธิ (2) วิธีอตัราร้อยละ
ของลูกหน้ีท่ีค้างช าระจ าแนกตามอายุของลูกหน้ี และ (3) 
พิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย 

184 53.80 

7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายหลงัการรับรู้รายการไม่สามารถวดั
มูลค่าโดยใชว้ธีิการตีราคาใหม่ได ้

195 57.02 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) 
ล าดับ เร่ือง จ านวน ร้อยละ 
8 กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการ

ไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็น
ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

197 57.60 

9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้
แน่นอน ใหกิ้จการตดัจ าหน่ายในระยะเวลา 10 ปี 

198 57.89 

10 กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานด้วยจ านวน
ประมาณการท่ี ดี ท่ี สุด โดยไม่ต้องใช้หลักการค านวณ
ผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

198 57.89 

11 หากมีข้อบ่งช้ีว่ารายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่า
ลดลงอย่างถาวรให้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าในงบ
ก าไรขาดทุน ซ่ึงการวดัมูลค่าลดลงอย่างถาวรนั้นกิจการไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

209 61.11 

12 กิจการตอ้งไม่บนัทึกค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์จดัประเภท
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

211 61.70 

13 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ธีิการตีราคาใหม่ 212 61.99 
14 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินคา้คงเหลือให้วดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่า
กวา่ 

218 63.74 

15 หากกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชี
ต่อหน่วยท่ีใชใ้นการค านวณก าไร(ขาดทุน) จากการจ าหน่าย
เงินลงทุนชนิดเดียวกนัตอ้งค านวณโดยจะเลือกใชว้ิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั หรือวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนก็ได ้

229 66.96 

16 สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อ
ขายวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและ
ราคาท่ีคาดว่าจะขายได้สุทธิจากตน้ทุนในการขายและรับรู้
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุน 

234 68.42 

 
 



 

89 

ตารางที ่5.3  (ต่อ) 
ล าดับ เร่ือง จ านวน ร้อยละ 
17 กิจการตอ้งประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดี

ท่ีสุด ไม่ไดก้  าหนดใหต้อ้งมีการคิดลดประมาณการหน้ีสิน
ใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

241 70.47 

18 เม่ือจดัท างบแสดงฐานะการเงิน หากมีรายการเงินเบิกเกิน
บญัชีไม่สามารถน ามาหกักลบกบัรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดได ้

244 71.35 

19 หากสินทรัพยแ์ต่ละรายการมีอายกุารใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนั
กิจการตอ้งปันส่วนรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนใหก้บัรายการสินทรัพย์
ทุกรายการท่ีรวมอยูใ่นรายจ่ายนั้น และบนัทึกรายการแต่ละ
รายการเป็นสินทรัพยแ์ยกจากกนั 

244 71.35 

20 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัจากการ
ไดม้าดว้ยวธีิราคาทุนเท่านั้น โดยวธีิราคาทุนแสดงดว้ยราคา
ทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การลดลงมูลค่า 

246 71.93 

 
จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ เม่ือเรียงล าดบัการตอบถูกของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกบั

ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะใน
ประเด็นการรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS for NPAEs จาก
การตอบถูกนอ้ยท่ีสุดไปมากท่ีสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ กิจการตอ้งคิดตน้ทุนท่ีประมาณส าหรับการ
ร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยเ์ป็นส่วนหน่ึงของราคาต้นทุนด้วย โดย
ตน้ทุนการประมาณน้ีไม่ตอ้งท าการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาคือ 
การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญไม่ตอ้งค านึงถึงเกณฑ์ทางภาษีอากร และหากหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตามค า
นิยามของหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ให้บันทึกเป็นผลก าไร 
(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของเจา้ของ คิดเป็นร้อยละ 52.92 เท่ากนั 

 
5.1.3  ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะกบัระดับการศึกษา ฐานะผู้ท าบัญชี และประสบการณ์การท างาน 
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เม่ือน าคะแนนเฉล่ียเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ จ าแนกตามระดับการศึกษา ฐานะผูท้  าบัญชี และประสบการณ์การท างาน ผล
การศึกษาของการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ
ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เป็นดงัน้ี 

1. ผูท้  าบญัชีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 74.45)  รองลงมาคือผูท้  าบญัชีท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 67.95) และผูท้  าบญัชีท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 60.06) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติม พบวา่
ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ท่ีเป็นผูรั้บท าบญัชีอิสระ มี
ความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 88.00) รองลงมาคือ  ผูท้  าบัญชีในจังหวดั
เชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ท่ีเป็นพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบั
มาก (คะแนนเฉล่ีย 76.34) และผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ท่ี
เป็นผูป้ฏิบติังานกบัส านักงานให้บริการท าบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยท่ีสุด (คะแนน
เฉล่ีย 47.50) นอกจากน้ี ยงัพบวา่ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
91.21) รองลงมาคือ  ผู ้ท  าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี ท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 6 - 10 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 70.63) และผูท้  า
บญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1 - 5 ปี 
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 65.46) 

2. ผูท้  าบญัชีท่ีมีฐานะผูรั้บท าบญัชีอิสระ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนน
เฉล่ีย 69.03) รองลงมาคือผูท้  าบญัชีท่ีมีฐานะพนกังานบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
(คะแนนเฉล่ีย 62.02)  และผูท้  าบญัชีที ่มีฐานะผูป้ฏิบตัิงานกบัส านกังานให้บริการท าบญัชี มี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 60.14)   

3. ผู้ท  าบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน  16-20 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 70.00) รองลงมาคือผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี มีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 67.89) ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 20 ปี 
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 67.00) ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
6-10 ปี  มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 65.46)  และผู ้ท  าบัญ ชี ท่ี มี
ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย (คะแนนเฉล่ีย 57.99)         
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5.1.4  ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาทีพ่บ   

 ผู ้ท  าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจใน
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ ปัญหาทุกดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยเรียงล าดบัปัญหาท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองมีความสับสนระหวา่ง TFRS 
for NPAEs และ  Full TFRSs และปัญหาเร่ืองมีความสั บสนระหว่าง  TFRS for NPAEs กับ
หลกัเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี (ค่าเฉล่ีย 3.35) เท่ากนั ปัญหาเร่ืองขอ้ก าหนดใน TFRS 
for NPAEs ยงัมีความแตกต่างกบัหลกัเกณฑก์ารค านวณก าไรสุทธิทางภาษี (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
 ข้อเสนอแนะของผู้ท าบัญชี 

 ผูท้  าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะในการพฒันาความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในแบบสอบถาม ดงัน้ี   
ให้มีการจัดอบรมเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ โดยอธิบายถึงข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงในวิธีปฏิบัติทางบัญชีตาม
มาตรฐานดงักล่าว    ให้สภาวิชาชีพบญัชีมีการจดัอบรมและถ่ายทอดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบั
ขอ้ก าหนดต่างๆในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะทุก
คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และให้หน่วยงานท่ีท าการจดัอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ตอ้งใหค้วามรู้อยา่งละเอียด  

 
5.2  อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเร่ือง ความรู้และความเข้าใจของผู ้ท  าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่เก่ียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ พบวา่ 

1. ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูต้อบแบบสอบถาม
มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44.44 และมีความรู้ความเขา้ใจน้อยท่ีสุดรองลงมาคิด
เป็นร้อยละ 33.77 ไม่สอดคลอ้งกบั ศลิษา หวงัดี (2555) ท่ีพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพนูโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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2. ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความรู้ความเขา้ใจใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 74.45) ในขณะท่ีผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโทมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 67.95 และ 60.06 ตามล าดบั) ผล
การศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีท่ีมีฐานะ
ผูรั้บท าบญัชีอิสระ มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 11 ปีเป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด  

แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาคร้ังน้ี อาจได้รับผลกระทบจากการแจกแบบสอบถามใน
ระหวา่งการสัมมนา ซ่ึงเป็นการการสัมมนาในเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบค าถามในแบบสอบถามของ
การศึกษาคร้ังน้ี โดยอา้งอิงจากความรู้ท่ีไดรั้บจากการสัมมนา 

 
5.3  ข้อค้นพบ 
 

จากการศึกษาเร่ือง ความรู้และความเข้าใจของผู ้ท  าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่เก่ียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดั
เชียงใหม ่มีขอ้คน้พบพบวา่  

1. ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เกินคร่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากบั 62.99  

2. ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจโดยผา่นการอบรมสัมมนา  
3. เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน

ได้เสียสาธารณะในประเด็นวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs 
จ  าแนกตามฐานะผูท้  าบญัชี พบว่า ผูท้  าบญัชีที ่มีฐานะพนกังานบญัชีและผูป้ฏิบตัิงานกบั
ส านกังานให้บริการท าบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง และผูร้ับท าบญัชีอิสระ มี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก  

4. เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะในประเด็นการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของ 
TFRS for NPAEs จ  าแนกตามฐานะผูท้  าบญัชี  พบว่า ผูท้  าบญัชีที ่มีฐานะพนกังานบญัชีและ
ผูป้ฏิบติังานกบัส านกังานให้บริการท าบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย และผูรั้บท าบญัชี
อิสระ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
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5. เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะในประเด็นการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของ 
TFRS for NPAEs จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ผูท้  าบญัชีที่มีประสบการณ์การ
ท างาน 1-5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย และผูท้  าบญัชีที่มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 

6. ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งใน
เร่ืองความสับสนระหว่างมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ
กบัมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และหลกัเกณฑก์ารค านวณ
ก าไรสุทธิทางภาษี 

 
5.4  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ือง ความรู้และความเข้าใจของผู ้ท  าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่เก่ียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ
จากผลการศึกษาดงัน้ี 

1. หน่วยงานภาครัฐ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจดัอบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยควรมุ่งเน้นท่ีผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1- 5 ปี ซ่ึงมีคะแนน
เฉล่ียในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยูใ่นระดบันอ้ย 
และอบรมเก่ียวกบัดา้นการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS for 
NAPEs 

2. ผู้ท าบัญชี ควรหมัน่หาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเพิ่มเติม 
 
5.5  ข้อจ ากดั 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามในงานสัมมนาซ่ึง
เป็นการสัมมนาในเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ อนัอาจส่งผลให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบค าถามในแบบสอบถามของการศึกษา
คร้ังน้ี โดยอา้งอิงจากความรู้ท่ีไดรั้บจากการสัมมนา 
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5.6  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป หากศึกษาจากผูท้  าบญัชีจงัหวดัอ่ืนๆ อาจไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะท าให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาผูท้  าบญัชี หรืออาจศึกษาจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือเจา้ของกิจการ เป็นตน้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะต่อไป 

2.  หากการศึกษาคร้ังต่อไป มีการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามในงานสัมมนา ควร
แจกก่อนเร่ิมการสัมมนา เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามจะไม่สามารถอา้งอิงความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
สัมมนามาใชใ้นการตอบค าถามในแบบสอบถาม 


