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ความรู้ความเข้าใจของนกับัญชีต่อการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มาถือปฏิบัติ ของบริษัทในกลุ่ม 

อุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Knowledge and Understanding of Accountants on Adoption of Interpretations  

of Thai Financial Reporting Interpretations Committee No. 13 Customer Loyalty Programs 

of Services Industry Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand. 

ณัฐวุฒิ กําลังเก่ง* และดุรยา สุขถมยา* *  

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ามาถือปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 78 ราย 

 ผลวิจัยการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TFRIC13 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามประเด็น

ของ TFRIC13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเก่ียวกับการรับรู้รายการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดในเร่ืองการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการควบคู่ไปกับการให้สิทธิพิเศษ

แก่ลูกค้า 

 นอกจากนี้ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเก่ียวกับความเป็นมาและ

ขอบเขตไม่เท่ากันโดยเฉพาะเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเป็นการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางเงินฉบับใหม่ และยากต่อการเข้าใจ ดังน้ันนักบัญชีควรหม่ันหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานทางการบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to investigate the knowledge and understanding of accountants on 

the adoption of TFRIC13 for companies in service industry group registered in the Stock Exchange of Thailand by 

questionnaires collecting data from 78 samples. 

 The findings showed that respondents had knowledge and understanding of the interpretations of the TFRIC13 at 

a high level, and for the classification of the interpretations, the respondents had knowledge and understanding of 
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recognition at the highest level.  The highest level of knowledge and understanding was recording sales of goods or 

services together with providing customer loyalty programs. 

 In addition, the results showed that the respondents had different levels of understanding of background and 

scope, especially when classified by educational level.  This may result from being new interpretations of financial 

reporting standard, which are difficult to understand.  Therefore, accountants should constantly seek knowledge by 

themselves in order to develop their knowledge and competency so that their accounting practices will become more 

effective. 

บทนํา 

 ในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการจัดการลูกค้า เพ่ือผูกสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 

การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โดยการให้สิทธิกับลูกค้าพร้อมกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ซึ่งการให้สิทธิกับ

ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถนําคะแนนสะสมไปแลกเป็นรางวัล เช่น 

ได้รับสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการ กลยุทธ์ดังกลา่วกระตุ้นให้ลูกค้า

สนใจท่ีจะซ้ือสินค้าหรือรับบริการจากกิจการมากขึ้น (จรรจา ลิมปภากุล, 2554) การใช้โปรแกรมสิทธิพิเศษ ถือเป็น  

การส่งเสริมการขายยอดนิยมแห่งยุคปัจจุบันน้ี กิจการหลากหลายรูปแบบต่างมุ่งประเด็นในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า  

ซ่ึงช่วยทําให้ทราบข้อมูลของลูกค้าในแต่ละกิจการ อาทิ ประวัติลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และความถ่ีในการซ้ือ  

เป็นต้น (ชลิต ลิมปนะเวช, 2550) 

 เพื่อพัฒนาการบัญชีของไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นมาตรฐานสากล สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ทํา TFRIC13 เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับกิจการท่ีมีการให้คะแนนสะสมพร้อมกับการขายสินค้าหรือให้บริการ ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีคร้ังน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อกิจการจํานวนมากท่ีใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยโปรแกรม

สิทธิพิเศษ และยังมีผลต่อการรับรูกํ้าไรของกิจการอกีดว้ย (จรรจา ลิมปภากุล, 2554) 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเป็น

อุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยการขายสินค้าหรือให้บริการ เช่น สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น 

ซ่ึงกิจการเหล่านี้มีการส่งเสริมการขายโดยโปรแกรมสิทธิพิเศษ ในลักษณะท่ีเป็นการให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้า เพื่อผูก

สัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อการนํา TFRIC13 มาถือปฏิบัติ

ของบรษัิทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อการนํา TFRIC13 มาถือปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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แนวคิด ทฤษฎี การศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การนํา TFRIC13 มาถือปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท้ัง 2 ข้อ คือ กจิการให้สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าโดยถือเป็นส่วน

หน่ึงของรายการขาย และลูกค้าสามารถใช้สิทธิในอนาคตเพื่อรับสินค้าหรือบริการโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน การบันทึกบัญชี

เก่ียวกับการขายตาม TFRIC13 กิจการจึงต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได้  คือ ให้รับรู้รายไดจ้ากการขายเร่ิมแรกแยกตามส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายการบัญชีที่เกดิข้ึน ดังนั้นกิจการ

ต้องแบ่งมูลค่าขายเร่ิมแรกให้กับสินค้าหรือบริการและคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่าท่ีปันส่วนให้กับ

คะแนนสะสมน้ีจะยังไม่ถือเป็นรายได้ จนกว่าลูกค้าจะนําคะแนนสะสมดังกล่าวมาใช้สิทธิ และเม่ือใดก็ตามท่ีกิจการคาดวา่จะ

มีต้นทุนในการจัดหารางวัลท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กิจการต้องบันทึกมูลค่าของคะแนนสะสมที่รับการปันส่วนมาเป็น 

“รายได้รับล่วงหน้า” หรือ “รายได้รอการตัดบัญชี” ไวก่้อน  

 การวัดมูลค่า แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีกิจการจัดโปรแกรมสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าเอง ซึ่งคํานวณได้ 2 วิธี คือ  

วิธีมูลค่าท่ีเหลือ และวิธีมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวข้อง 2) กรณีกิจการจัดโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าร่วมกับบุคคลที่สาม กิจการ

จะต้องพิจารณาว่า กิจการทําหน้าท่ีเป็นตัวการ หรือ เป็นตัวแทน (สภาวิชาชพีบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559) 

 การทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในอดีต ผุสรัตน์ อินทร์ต๊ะสืบ (2555) ศึกษาความรู้ความเข้าใจ

ของนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีปฏิบัติงานตําแหน่งนักบัญชีและ

การเงินมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อมาตรฐานการ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใช้เป็นมาตรฐานใหม่อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และเม่ือศึกษาถึงความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและ

การรับรู้รายได้ ซึ่งเม่ือจําแนกตามตําแหน่งงานในบริษัท พบว่า ตําแหน่งนักบัญชีและการเงิน มีความรู้ความเข้าใจในระดับ

มากท่ีสุด และเม่ือจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ พบว่า ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานตํ่ากว่า 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด นอกจากน้ีเม่ือจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า กลุม่อุตสาหกรรมบริการมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

 สมบูรณ์ สาระพัด (2554) ศึกษา การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติทางการบัญชี เก่ียวกับ TFRIC13 พบว่า  

การเผยแพร่ความรู้หรือการสร้างความเข้าใจ ด้วยการส่ือสารกับผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในภาคปฏิบัติหรือผู้ที่เก่ียวข้อง ถือ

ว่าเป็นบทบาทท่ีสําคัญประการหน่ึงของสภาวิชาชีพบัญชี และหน่วยงานกํากับดูแล และยังพบอีกว่า TFRIC13 น้ี ถือเป็น

ความท้าทายอย่างหน่ึงท่ีอาจจะมีผลกระทบทั้งในแง่ลบและแง่บวก เช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทาง

การเงินฉบับอ่ืนๆ ท่ีปรากฏให้เห็นกันอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันสภาวิชาชีพบัญชีจึงต้องให้ความสําคัญในการศกึษาเพ่ือเผยแพร่

องค์ความรู้ในเร่ืองนี้กันต่อไป ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เก่ียวกับการ

ประยุกต์หลักการบัญชีข้างต้นน้ี 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
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 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักบัญชีในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 6 หมวดธุรกิจ รวมจํานวน 103 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2560) ใช้วิธีกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยไดรั้บการตอบกลับมา จํานวน 78 ราย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นคําถามแบบเลือกตอบประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน  

การมีใบอนุญาตทางการบัญชี ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีใช้ และวิธีการจัดโปรแกรมสิทธิ

พิเศษ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อการนํา TFRIC13 มาถือปฏิบัติ  

ใน 3 ประเด็น คือ ความเป็นมาและขอบเขต การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่า ซึ่งเป็นคําถามแบบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ 

และส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 ผู้ศึกษาได้วัดคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําแนวทางคําถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมในเนื้อหา

และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์  

ตามคําแนะนํา หลังจากน้ันได้นําแบบสอบถามฉบับร่างไปใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เช่น 

นักบัญชีหรือพนักงานบัญชีท่ัวไปท่ีปฏิบัติงานท้ังในราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาจารย์สอนวิชาการบัญช ีจํานวน 10 ราย จากนัน้จัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ ์และนําส่ง

ใหก้ลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และนํามาประมวลผล โดยส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 วิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติท่ีใช้ประกอบด้วย ค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนท่ี 3 มีลักษณะเป็นคําถามท่ีมีให้เลือกตอบ ใช่ หรือ

ไม่ใช่ ข้อมูลท่ีได้จะใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจ  

โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ ตอบถูก = 1 ตอบผิด = 0 และแปลความหมายตามเกณฑก์ารวัดความรู้ให้คะแนน

ของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2549) โดยแบ่งเป็นมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ตามลําดับ และส่วนท่ี 4 ลักษณะของปัญหา มีให้เลือก 5 ระดับ 5 4 3 2 1 คะแนนตามลําดับ ในแต่ละระดับของปัญหาเป็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และส่วนของข้อเสนอแนะ จะใช้การบรรยายเชิงพรรณนาตามข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ในการทํางาน 5 - 10 ปี และไม่มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TFRIC13 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.32 และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็น

เก่ียวกับการรับรูร้ายการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.18 โดยมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดในเร่ืองการบันทกึบัญชี

เก่ียวกับการขายสินค้าหรือบรกิารควบคูไ่ปกับการให้สทิธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 เม่ือจําแนกตามการมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือใบอนุญาต 

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต หรือใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีใบอนุญาตทางการ
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บัญชี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ TFRIC13 ในระดับมาก ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีใบอนุญาตทางการบัญชี  

มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด  และเม่ือจําแนกตามการมีโปรแกรมสิทธิพิ เศษที่ ใช้ ในกิจการ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีใช้ในกิจการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ TFRIC13 ในระดับมากที่สุด  

ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีโปรแกรมสิทธิพิเศษที่ใช้ในกิจการ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบ

ปัญหาในเร่ือง นักบัญชีของกิจการยังขาดความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาของ TFRIC13 มากที่สุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ TFRIC13 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชี จึงแสดงให้เห็นว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใช้เป็น

มาตรฐานใหม่มากข้ึน ผลการศึกษาดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาผุสรัตน์ อินทร์ต๊ะสืบ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 

ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อการปรับใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยท่ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักบัญชีและการเงินร่วมกับงาน

เจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องโดยรวมต่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความ

เข้าใจถูกต้องโดยรวมต่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใช้เป็นมาตรฐานใหม่อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด 

 ผลการศึกษาของ ผุสรัตน์ อินทร์ต๊ะสืบ (2555) ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติและการรับรู้รายได้ พบว่า ตําแหน่งนักบัญชีและการเงิน

ร่วมกับงานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด และเม่ือจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด

เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้ศึกษา ท่ีพบว่า ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเด็นเก่ียวกับการรับรู้รายการของ TFRIC13 

โดยรวมในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุจากการที่ วิธีการปฏิบัติในประเด็นเก่ียวกับการรับรู้รายการตาม 

TFRIC13 ใหป้ฏิบัติตามย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เร่ือง รายได ้เชน่กัน 

 ผลการศกึษาของ สมบูรณ์ สาระพัด (2554) ในเร่ืองการเผยแพร่ความรู้หรือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี

สําหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ด้วยการส่ือสารกับผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในภาคปฏิบัติหรือผู้ที่เก่ียวข้อง สภาวิชาชีพ

บัญชีฯ จึงต้องให้ความสําคัญในการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ในเร่ืองน้ี ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้เก่ียวกับการประยุกต์หลักการบัญชีดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ผู้ศึกษา จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 33 ราย อยากให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อ TFRIC13 ให้มากข้ึน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงมีบทบาทสําคัญที่จะสร้างความรู้

ความเข้าใจให้แก่นักบัญชีเป็นอย่างมาก 
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 นอกจากน้ี ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TFRIC13 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด แต่มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละเร่ืองจะไม่เท่ากัน โดยมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกับการรับรู้

รายการและการวัดมูลค่า และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเก่ียวกับความเป็นมาและขอบเขต ในเร่ืองความเป็นมาของ 

TFRIC13 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า TFRIC13 ระบุถึงการบัญชีของกิจการที่ให้ของ

กํานัลหรือของแถมแก่ลูกค้า และคิดว่าคะแนนสะสมที่ให้แก่ลูกค้าไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการขาย สุดท้ายน้ี ผลการศึกษา 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาและขอบเขตในระดับท่ีไม่เท่ากัน  

เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากเป็นการตีความมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับใหม่ และยากต่อ

การเข้าใจ ดังน้ันนักบัญชีควรหม่ันหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะทําให้การ

ปฏิบัติงานทางการบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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