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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล

จากผู้ทําบัญชีท่ีมีฐานะเป็นพนักงานของกิจการ   ผู้รับจ้างทําบัญชีอิสระ   และผู้ท่ีปฏิบัติงานกับสํานักงานให้บริการ    

ด้านบัญชี จํานวน 80 ราย และคิดเป็นร้อยละ 53.69 ของประชากรทั้งหมด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทํางานทางด้านบัญชี น้อยกว่า 5 ปี และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีของกิจการ จํานวน

น้อยกว่า 5 แห่ง และใช้วิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยการอบรมหรือสัมมนา  และส่วนใหญ่ทราบว่ามีการเปล่ียนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม  โดยผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่มีระดับ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมอยู่ในระดับ

น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองรายได้และค่าใช้จ่าย   แสดงถึงความไม่พร้อมต่อการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม   ท้ังนี้ในการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจจําแนกตามอายุพบว่า 

ผู้ทําบัญชีอายุระหวา่ง 31- 40 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่าผู้กลุ่มวัยอ่ืน โดยผู้ทําบัญชีท่ีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน 

ประสบการณ์การทํางานต่างกัน หรือเป็นผู้ทําบัญชีในฐานะพนักงานของกิจการ ผู้รับจ้างทําบัญชีอิสระ และผู้ท่ีปฏิบัติงาน

กับสํานักงานให้บริการด้านบัญชี ส่วนใหญ่ต่างก็มีความรู้ในระดับเดียวกันคือมีความรู้ในระดับน้อยที่สุด   

ABSTRACT  

This independent study aimed to investigate the knowledge and understanding on the financial reporting 

standards for small and medium-sized enterprises (SMEs) among the accountants in Phayao Province. In this study, 

the questionnaire was employed as the means for data collection from 80 accountants as business employees, 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   408

 

freelance accountants, and employees of the accounting service companies, accounted for 53.69 percent of the 

entire population. Data analysis was undertaken through the descriptive statistics, namely percentage and mean. 

 According to the study results, most of the accountants in Phayao Province were female, aged between 

21-30 years, with a bachelor degree and less than five years of accounting experience. They were also registered 

as accountants for fewer than five businesses and as business accountants. They obtained knowledge through the 

trainings or seminars.  Most of them acknowledged the modifications of financial reporting standards for SMEs. 

However, the knowledge of the financial reporting standards for SMEs among the accountants in Phayao Province 

was overall rated in the lowest level, particularly the matters concerning incomes and expenditures. This reflected 

unreadiness of the enforcement of financial reporting standards for SMEs.  The study on knowledge and 

understanding as classified by the age ranges found that accountants aged between 31-40 years possessed higher 

knowledge and understanding than other groups of different ages.  In other words, accountants with different 

education qualifications and different work experiences or those regarded as business employees, freelance 

accountants, and employees of the accounting service companies, showed the same level of knowledge or the 

lowest level of knowledge. 

บทนํา  

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards - TFRSs) 2 ระดับ

ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting 

Standards for Publicly Accountable Entities – TFRS for PAEs) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่

มีส่วนได้เสียสาธารณะ(Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities - TFRS for NPAEs)   

โดยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRSs)  

เป็นตัวอ้างอิงในการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะทําให้สามารถ

เปรียบเทียบได้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ    

แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะมีความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดทําและมี

ต้นทุนในการจัดท่ีสูงจึงไม่เหมาะกับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium-sized Entities (SMEs))  ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้มีการจัดทํามาตรฐานรายงานทางการเงินสาหรับกิจการ

ขน าด ก ล า งแล ะขน าด ย่ อ ม  (Thai Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities: TFRS for          

SMEs) และประกาศใช้ในประเทศไทย โดยมีผลต้ังแต่ วันท่ี 1 มกราคม พ .ศ. 2561 เป็นต้นไป (สภาวิชาชีพบัญช ี                     

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559: ออนไลน์) 
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แนวคิดและทฤษฎี  

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในท่ีน้ี หมายถึง กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) เดิมตาม

มาตรฐาน TFRS for NPAEs  โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 

SMEs) หรือมาตรฐานฉบับใหม่นี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพของรายงานในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานทางการเงิน 

และทําให้มาตรฐานการรายงานของประเทศไทยมีการพัฒนาสู่ระดับสากล  

มาตรฐาน ฉบับใหม่นี้ ประกอบด้วย 35 บท เม่ือเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มี

ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAE) ซ่ึงมีเพียง 22 บท ประเด็นท่ีสําคัญของมาตรฐานน้ี ได้แก่ การจัดทํางบกระแสเงิน

สด  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  เคร่ืองมือทางการเงิน  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า การรวมธุรกิจและค่าความนิยม  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  เงินอุดหนุนรัฐบาล  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  การด้อยค่าของสินทรัพย์  ผลประโยชน์ของพนักงาน  ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  การเปิดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน  กิจกรรมพิเศษ เช่น เกษตรกรรม  ภาษีเงนิได้ และ ต้นทุนการกูย้ืม เป็นต้น 

ดังนั้น มาตรฐานฉบับน้ีจึงมีหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่ม ี

ส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAE) ในหลายประเด็น ในเรื่อง การจัดทํางบการเงิน เงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน  

สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย  

ส่วนผู้ทําบัญชีแบ่งตามประเภทของการขึ้นทะเบียน เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผู้รับทําบัญชีอิสระ 

2. สํานักงานรับทําบัญชีและให้บริการเกี่ยวกับบัญชี 

3. พนักงานของกิจการ 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยาโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ทําบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดพะเยาจํานวน 

149 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)  ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึง

ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจของผู้ทําบัญชีในเร่ืองของมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ เกี่ยวกับการแสดงปัญหาและข้อเสนอแนะ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผู้ทําบัญชีใน
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เร่ืองของมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการแสดง

ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ทําบัญชีในเร่ืองของมาตรฐานรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมีเกณฑ์การให้คะแนน หากตอบคําถามถูกต้อง เท่ากับ 1 คะแนน  

ตอบคําถามไม่ถูกต้อง เท่ากับ 0 คะแนน และแปลผลคะแนน ดังน้ี 

 

ความรู้น้อยที่สุด  หมายถึง  มีค่าคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50.00 

ความรูน้้อย  หมายถึง  มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50.00 - 59.99 

ความรู้ปานกลาง หมายถึง   มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 69.99 

ความรู้มาก  หมายถึง  มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 79.99 

ความรูม้ากท่ีสุด  หมายถึง  มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา พบว่า ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 (ระดับคะแนน 

0.00 – 49.99 คะแนน) รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 23.75 (ระดับคะแนน 50.00 - 59.99 

คะแนน)  โดยผู้ทําบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อมในเร่ืองการนําเสนองบการเงิน สูงสุด รองลงมาคือเร่ืองหนี้สิน  เร่ืองเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน  และเร่ือง

สินทรัพย์ ตามลําดับและผู้ทําบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการนําเสนองบการเงิน เรียงลําดับตามประเด็น

ความรู้ความเข้าใจจากน้อยไปหามาก ได้แก่ เร่ืองให้มีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  เร่ืองให้มีการเปิดเผยการใช ้

ดุลยพินิจและแหล่งข้อมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ และเร่ืองให้มีการจัดทํางบกระแสเงินสด 

ตามลําดับ 

อภปิรายผลการศึกษา 

1. ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ในขณะท่ีการศึกษาของจุฬาลักษณ์ เพ็ญธง (2557)  

ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ทําบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เก่ียวกับมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แสดงว่าผู้ทําบัญชีมีความเข้าใจใน

มาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมากกว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยา ยังไม่มีความความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกประกาศเล่ือน    
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การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเน่ืองจากเห็นว่า ผู้ทําบัญชีใน

ประเทศไทยอาจยังไม่มีความพร้อมสําหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ความเข้าใจท่ีไม่แตกต่างกัน เม่ือจําแนกตาม อายุ 

ประสบการณ์ในการทํางาน และ การรับการอบรมทางด้านบัญชี ไม่สอดคล้องกับจารุกัญญ์ ทองชมพู (2553) ได้ศึกษา

เก่ียวกับ ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับท่ี 39 เร่ือง

การรับรู้และวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน อาจเน่ืองจากศึกษาในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อมน้ีมีเน้ือหาใหม่และมีหลายเรื่องจึงยากกับการเข้าใจ 

 4. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ 5 – 10  ปี มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด  

ไม่สอดคล้องกับศลิษา หวังดี (2555) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ทําบัญชีในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณน้์อยกว่า 5 ปี  

 ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยา  มีข้อค้นพบที่สําคัญ ดังน้ี 

 1.  ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยคิดเป็นร้อยละ 53.80 ในขณะท่ีผู้ทําบัญชีอีกร้อยละ 46.30 ยังไม่ทราบว่ามี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. ผู้ทําบัญชีในจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 หากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

หากจะมีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน 

ควรให้บริการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชี เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ทําบัญชีให้สูงมากขึ้นก่อน   

ท้ังน้ีอาจมีการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย หรือ กําหนดขอบเขต        

การบังคับใช้ให้เหมาะสมกับความจําเป็น พร้อมจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติเผยแพร่ให้ผูทํ้าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
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