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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตอ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

จากผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 295 คน และน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้น ามาวเิคราะห์และน าเสนอ

ข้อมูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงระหว่าง 21 – 30 ปี วุฒิการศึกษา

สูงสุดอยู่ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีน้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติงานกับส านักงานให้บริการ 

ด้านบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีของกิจการมีจ านวนน้อยกว่า 5 แห่ง ทราบว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีวิธีการการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจโดยการอบรมหรือสัมมนา  

เคยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 1 คร้ัง และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ท าบัญชีของกลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.85 ประเด็นท่ีมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง

มากท่ีสุด คือ การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม รองลงมาคือ  

วิธีปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีแตกต่างจากมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะ และวิธีปฏบัิตท่ีิถอืปฏบัิตเิฉพาะ กิจการท่ีไม่มสี่วนได้เสีย

สาธารณะที่ซับซ้อน  

เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามอายุพบว่า อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

เกณฑ์ระดับนอ้ยท่ีสุด จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดพบวา่ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจ

อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีพบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด จ าแนกตามจ านวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี 

พบว่า จ านวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีน้อยกว่า 5 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   230 

 

และจ าแนกตามจ านวนการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาพบว่า เคยเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 1 คร้ัง  

มคีวามรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาในการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในระดับมาก โดยปัญหาในด้าน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มจะท าให้การจัดท าบัญชียุ่งยาก

เพิ่มขึ้น มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเด็นปัญหาในด้านวิธีปฏิบัติในบางประเด็นของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มยังไม่มีความชัดเจน 

ABSTRACT  

The purpose of this independent research is to study the knowledge and understanding of accountants in Chiang 

Mai province on the Thai financial reporting standards for small and medium enterprises.  The data were collected by 

using the questionnaire from the registered accountants in Chiang Mai. The accountants are employees of the business, 

independent accountants, and employees of accounting services companies with the total of 295 people.  The data 

were analyzed and presented with descriptive statistics, frequency, percentage and mean. 

The study indicated that the majority of respondents are females between the age of 21 to 30 years old with 

bachelor degree and have experienced in accounting work less than 5 years working in accounting office and less than 

5 accounting companies have registered.  These accountants know about financial reporting standards for small and 

medium enterprises.  Some educate themselves by going to training or at least 1 seminar and most respondents are 

non-public group auditors which are not involved with the three groups of business or sole proprietorship. 

Most respondents are knowledgeable about financial reporting standards for small and medium enterprises. 

Overall, the lowest rate is approximately 50.85 percent. The most relevant issue is the knowledge and understanding 

related to the nature of enforcement of financial reporting standards for small and medium enterprises.  The second 

issue is the knowledge and understanding about complying with the financial reporting standards for small and medium 

enterprises which differ from the financial reporting standards of non- public accountable entities and the knowledge 

about cognitive-behavioral approaches and complex practices of specific non-public accountable entities.  

Based on the results of the average age group, it was found that the age between 21 to 30 years have the 

knowledge at the lowest level. Moreover, accountants with the highest degree of education which is bachelor degree 

have the knowledge and comprehension at the lowest level as well.  By the experience in accounting work, it was 

found that accountants with the experience in accounting work less than 5 years have the knowledge and 

understanding at the minimum level. Classified by the number of registration as a bookkeeper in less than 5 different 

account companies, it was found that they are knowledgeable at the minimum level and according to the number of 

participants attending the training or one seminar, it was found that they also have the knowledge at the lowest level. 
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In addition, the results showed that most respondents have extremely problems in learning and understanding 

the financial reporting standards for small and medium enterprises.  Problems related to compliance with financial 

reporting standards for small and medium enterprises will make accounting management more difficult, and secondly, 

issues related to practices in some areas of financial reporting standards for small and medium enterprises are unclear. 

บทน า 

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่มีหลายปัจจัยท่ีท าให้ไมส่ามารถเติบโตได้อย่างเต็มท่ี 

โดยมีปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนา คือ การเข้าถึงแหลง่เงินทุน ดังนัน้กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงจ าเป็นต้องมี

การจัดท าบัญชีให้กับกิจการ เพื่อท่ีจะท าให้กิจการสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุนได้งา่ยขึน้ และชว่ยให้สามารถบริหารจัดการ

ด้านการเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ในอดีตสภาวชิาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ ์ได้ก าหนดมาตรฐานการบัญชใีห้กจิการในประเทศไทยท่ีจัดท าบัญชี

ใชม้าตรฐานการบัญชเีพยีง 1 ชุด โดยไม่ค านงึถึงขนาดของกิจการ ส่งผลให้รายงานทางการเงินไมส่ะทอ้นถึงการด าเนนิงาน

ของกิจการแต่ละขนาดได้อย่างแท้จริง สภาวิชาชีพบัญชีฯจึงออกมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ซึ่งใช้กับกิจการขนาดเล็ก แต่ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีมีความซับซ้อนมากขึน้ ดังนั้น

ในปีพ.ศ. 2559 จึงออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลตั้งแต่

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีความเชื่อมั่นว่ามาตรฐานฉบับใหม่นี้จะตอบสนองต่อการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ

ธุรกรรมในปัจจุบันได้มากขึ้น และวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล

การประกอบวิชาชพีบัญช ีให้ชะลอการบังคับใชอ้อกไป เนื่องจากการบังคับใชม้กีารเลื่อนก าหนดการมาโดยตลอด จึงสง่ผล

ให้มีระยะเวลาในการศึกษาท าความเข้าใจได้มากขึ้น ดังนั้นจึงต้องการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีใน 

จังหวัดเชยีงใหม่ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เนื่องจากข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชถีูกก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชพีบัญชจี าเป็นตอ้งพัฒนา

ความรู้ความสามารถ และความช านาญส าหรับการปฏบัิตงิานเพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ซึ่งรวมถึงมาตรฐานฉบับใหมท่ี่มีผลบังคับใชอ้ยู่เสมอ 

เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมอืงขนาดใหญ่ในระดับภูมภิาคที่มีการเชื่อมต่อดา้นคมนาคมไปยังประเทศเศรษฐกิจ

ท่ีส าคัญในอนาคต จึงท าให้จังหวัดเชยีงใหม่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ โดยจ านวนของกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ี

จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยังคงด าเนินกิจการอยู่  ณ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

มีกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มจ านวน 17,384 ราย 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาความรู้  

ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชยีงใหม่ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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แนวคดิและทฤษฎี 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ท าบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ก าหนดการแบ่งแยกหน้าท่ีและ  

ความรับผิดชอบของผู้ท าบัญชี เพื่อช่วยให้การจัดท าบัญชีรวมถึงงบการเงินของกิจการมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้ โดยผู้ท าบัญชี หมายถงึ ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชขีองผู้มีหนา้ท่ีจัดท าบัญชี 

ไม่ว่าจะได้กระท าในฐานะเป็นลูกจ้าง ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ท าบัญชีต้องมคีุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลบังคับใช้กับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะซึ่งแบ่งกิจการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมีความซับซ้อน  

และกลุ่มของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีไม่มีความซับซ้อน โดยท่ีกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมี 

ความซับซ้อนจะต้องปฏิบัติตามทุกบทแต่มีการผ่อนผันในบทท่ีซับซ้อน ระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี และในส่วนของกิจการท่ีไมม่ี

ส่วนได้เสียสาธารณะท่ีไม่มคีวามซับซ้อนจะตอ้งปฏบัิตติามในบางบท เนื่องจากข้อก าหนดในบางบทไมเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรม

หรือเพิ่มตน้ทุนในการจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

การศึกษาคร้ังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง    

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และจัดส่งแบบสอบถามออนไลน์ นั้น เพื่อให้มีขนาดของ

ตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 287 ราย และรอตอบกลับของแบบสอบถาม โดยติดตามทวงถามแบบสอบถามท่ีแจกไปผ่านทาง

โทรศัพท์และเก็บรวบรวมแบบสอบถามตามสถานประกอบการ  ผลปรากฎว่าสามารถได้รับแบบสอบถามกลับจ านวน 

295 ราย เครื่องมือท่ีจะใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์จาก 

การปฏิบัติงานด้านบัญชี ต าแหน่งงาน ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีการศึกษา 

หาความรู ้และการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาเร่ืองมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 1) ความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับลักษณะของการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ วันถือปฏิบัติบังคับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม การจ าแนกกลุ่มกิจการจากกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ข้อผ่อนปรนในการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มของแตล่ะกลุ่มกิจการ และข้อผ่อนปรนการวัดมูลค่ายุตธิรรมเมื่อเกิด

ความพยายามท่ีมากเกินไปหรือมตีน้ทุนท่ีสูงเกินไป 
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 2) ความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประกอบด้วย  

เร่ืองการน าเสนองบการเงิน เร่ืองเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน เร่ืองสินทรัพย์ เร่ืองหนี้สิน และเร่ืองรายได้และ

ค่าใชจ้่าย  

 3) ความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีถือปฏิบัติเฉพาะ กิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ท่ีซับซ้อนโดยมี

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เคร่ืองมือทางการเงิน การด้อยค่า ภาษีเงินได้ และรายได้

จากรายการโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในเร่ืองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

ผลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงระหว่าง 21 – 30 ปี  

วุฒิการศึกษาสูงสุดอยูร่ะดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานด้านบัญชีนอ้ยกว่า 5 ปี ปฏิบัติงานกับส านักงาน

ให้บริการด้านบัญชี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีของกิจการมีจ านวนน้อยกว่า 5 แห่ง ทราบว่ามีการบังคับใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีวิธีการการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจโดยการอบรม

หรือสัมมนา เคยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 1 คร้ัง และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ท าบัญชีของกลุ่มกิจการ  

ท่ีไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.85 

จากผลการศึกษา ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชใีนจังหวัดเชยีงใหมต่่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 

กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 

ของลักขณา หนูมี (2557) ศึกษาเร่ืองความรู้และความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย  

2) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของจุฬาลักษณ์ เพ็ญธง (2557) ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในกิจการรับเหมาก่อสร้าง 

ในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผลการศึกษา

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความรู้ความเข้าอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด 

3) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยท่ีสุด  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์ นันต๊ะภาพ (2556) ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของผู้ท าบัญชีในส านักงานบริการรับท าบัญชีใน  
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จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ท าบัญชีในส านักงานบริการรับท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 

4) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีนอ้ยกว่า 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นเกณฑ์

ระดับน้อยท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของลักขณา หนูมี (2557) ศกึษาเร่ืองความรู้และความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

เกณฑ์ระดับน้อย 

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้ ผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ควรท าความเข้าใจและ 

ศึกษาหาความรู้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ท าบัญชีได้ปฏิบัติงานได้อย่างท่วงทีเมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นควรมีการจัดอบรมให้

ความรู้ความเข้าใจกับผู้ท าบัญชีในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึง 

การท าความเขา้ใจกับผู้ประกอบการท่ีเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดท าบัญช ีและ

ผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ควรติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้มาตรฐาน โดยการเข้าร่วมอบรมหรือ 

เข้าร่วมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถน ามาปรับใช้กับ  

การปฏบัิตงิานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษา

คร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาจากผู้ท าบัญชีในภูมิภาคอื่นและขยายขอบเขตการศึกษา เพื่อให้เห็นความรู้ความเข้าใจของ  

ผู้ท าบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีหลากหลายขึ้น 
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