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บทคัดยอ

การวิจัยเรื่อง“การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึง ระดับของผลกระทบและปญหาในดานความรูความเขาใจและความสามารถของนักบัญชีที่มีตอการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมมายึดถือเปนหลักปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงิน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผลการวิจัยพบวา การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี จากการ
วิเคราะห โดยใชคะแนนเฉลี่ยของปจจัยตางๆ ที่มีผล พบวา องคกรธุรกิจคำนึงถึงปจจัยที่มีคาเฉลี่ยระหวาง 2.50 –
3.49 นั้น ไดแก ดานความรูความเขาใจ การพัฒนาความรู การประยุกตใช ประสบการณการทำงาน มีความรู
มาตรฐานการบัญชี สามารถนำเสนองบการเงิน ปญหาความไมเหมาะสม ปญหาการตีความ ปญหาความไมเขาใจ
ความหมาย และปญหาเรื่องเงื่อนไข ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 3.31 3.31 3.15 3.23 3.17 3.08 3.15 3.15 และ
3.21 ตามลำดับ
คำสำคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นักบัญชี

Abstract

This research aims for to study the level of impact and problems in the knowledge,
understanding and competence of accountants on the application of revised financial reporting
standards as a practice in accounting and financial reporting. According to accounting standards and
financial reporting standards.
Revisions of financial reporting standards that affect accountants. From analysis By using the
average score of various factors It was found that business organizations take into account the average
factor between 2.50 - 3.49, namely cognitive aspects. Knowledge development The application Work
experience Knowledge of accounting standards Can present financial statements Unsuitable problem
Problem of interpretation Problems of not understanding the meaning And condition problems The
average was 3.25, 3.31, 3.31, 3.15, 3.23, 3.17, 3.08, 3.15, 3.15 and 3.21, respectively.
Keywords: Thai Financial Reporting Standards accountants
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ในปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีไดปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อใหนักบัญชีไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการจัดทำบัญชี โดยมีขั้นตอนในการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ไดแก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการ
บัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของไทยตองการพัฒนามาตรฐานการบัญชีของไทยใหเทียบเทา
ระดับสากล ดังนั้นนักบัญชีไทยจึงตองมีการเตรียมความพรอมในการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจในการใชมาตรฐานใหมีประสิทธิภาพ สงผลดีตอการปฏิบัติงานทางดานการบัญชี ในดานการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน สงผลใหรายงานทางการเงินขององคกรธุรกิจที่นำเสนอตอบุคคลภายใน
องคกรและภายนอกองคกร มีความนาเชื่อถือ ครบถวน ถูกตอง สามารถนำไปใชประโยชนเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากขอผิดพลาดตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจในปจจุบันและ
อนาคตตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาถึง ระดับของผลกระทบและปญหาในดานความรูความเขาใจและความสามารถของนักบัญชีที่มีตอ
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมมายึดถือเปนหลักปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและการรายงานทาง
การเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วิธีดำเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี” ผูวิจัยมีขอบเขตการ
วิจัยดังตอไปนี้
1.3.1 รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปริมาณ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเชิงเอกสาร จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทัศนคติของนักบัญชีที่มีตอจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี โดยเนนทำการศึกษาคนควา
วิเคราะหขอมูลทางดานเอกสาร(Documentary Research) จากบทความ ตำรา เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ
วารสารสิ่งพิมพตางๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อทบทวนองคความรูที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งหมดที่สำคัญๆ และ
ผูวิจัยไดดำเนินการแปลงแนวความคิดเหลานั้นออกมาเปนองคประกอบในการสรางกรอบแนวความคิด การกำหนด
สมมติฐานการวิจัย รวมถึงการสรางแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาพิสูจนตามกระบวนการวิจัยตอไป
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชในการ
สัมภาษณพนักงานบัญชีขององคกรธุรกิจ โดยแบบสอบถามนั้นประกอบดวยมาตรวัดหรือเครื่องมือวัด ตัวแปรหลักที่อยู
ในกรอบแนวความคิด โดยมาตรวัดทุกมาตรวัดจะมีการทดสอบความถูกตองในเนื้อหา ความถูกตองในการสรางความ
เชื่อถือได ความใชไดในทางปฏิบัติกอนนำขอมูลไปใชในทางสถิติหรือหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ
1.3.2 การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ทั้งปลายปดและปลายเปด โดยมี
วิธีการและขั้นตอนในการรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
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1. จัดเตรียมแบบสอบถามและทำการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ใหแกองคกรธุรกิจ
2. นำแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทำการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล โดย
แบบสอบถามที่มีขอมูลไมครบถวนสมบูรณจะดำเนินการโทรศัพทไปสอบถามใหมอีกครั้ง รวมทั้งทำการติดตามทวง
ถามแบบสอบถามที่สงไปและยังไมไดรับกลับคืนมาครั้งที่ 1 โดยทางโทรศัพทหรือผูวิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาดวยตนเอง
3. ทำการติดตามทวงถามแบบสอบถามที่สงไปและยังไมไดรับกลับคืนมาครั้งที่ 2 โดยทางโทรศัพท
หรือผูวิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามกลับคืนมาดวยตนเอง
1.3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ประกอบดวย คำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณทำงานในองคกรปจจุบัน และกลุมงานที่ปฏิบัติ
สวนที่ 2 ประกอบดวย คำถามเกี่ยวกับ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนัก
บัญชี
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1.3.4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจยั ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยซึ่งไดทำการทดสอบความเที่ยงตรง(Validity)
และความเชื่อมั่น(Reliability) ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ทำขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามและปรับปรุงสำนวนภาษา ที่ใชใหชัดเจน
เหมาะสม
2. การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู วิจ ัยจะนำแบบสอบถามจำนวน 20 ชุด ไปทำการทดสอบ
แบบสอบถามลวงหนา (Pre Test) กับกลุมตัวอยางเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธี Cronbach ‘Alpha เพื่อหาคา
สัมประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha Coefficient)
ประชากรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประชากรที่เปนองคกรธุรกิจ การเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมตัวอยางตาม
สะดวก(Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจและนักบัญชีจำนวน 54 คน จาก
องคกรธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา เปนผลที่ไดจากการสอบถามพนักงานขององคกรธุรกิจจำนวน 54 ตัวอยาง ซึ่งผลการศึกษา
มีดังตอไปนี้
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแกขอมูล เพศ ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาที่ ประสบการณการทำงาน
ในองคกรปจจุบนั ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
ดานเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 89.0 สวนที่เหลือเปนเพศชายรอยละ 21.0 ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เพศของกลุมตัวอยาง
เพศ

จำนวน (คน)

รอยละ

ชาย

13

21.0

หญิง

41

89.0

รวมทั้งหมด

54

100.0

ดานการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 51.85 ถัด
มาไดแก ผูมีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 44.44 ผูมีการศึกษาปริญญาโท รอยละ 3.71 ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
การศึกษา

จำนวน (คน)

ต่ำกวา ปริญญาตรี

รอยละ
44.44

24

ปริญญาตรี

28

51.85

ปริญญาโท

2

3.71

รวมทั้งหมด

54

100.0

ดานตำแหนงหนาที่ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูทำบัญชี รอยละ 94.44 ถัดมาไดแก หัวหนาแผนกบัญชี
รอยละ 3.7 และผูจัดการ รอยละ 1.86 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตำแหนงหนาที่
การศึกษา

จำนวน (คน)

ผูทำบัญชี

51

รอยละ
94.44

หัวหนาแผนกบัญชี

2

3.7

ผูจัดการ

1

1.86

รวมทั้งหมด

54

100.0
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ดานประสบการณทำงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 5 ป รอยละ 81.48 ถัดมา
ไดแกประสบการณ 5 - 10 ป รอยละ 18.52 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสบการณทำงาน
ประสบการณทำงาน

จำนวน (คน)

รอยละ

ต่ำกวา 5 ป

44

81.48

5-10 ป

10

18.52

54

100.0

มากกวา 10 ป
รวมทั้งหมด

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี
จากการสำรวจกลุมตัวอยางองคกรธุรกิจขนาดกลางทั้งหมด 54 ตัวอยาง พบวา การปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี ดังตอไปนี้ พบวา การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
สงผลกระทบตอนักบัญชี จากการวิเคราะห โดยใชคะแนนเฉลี่ยของปจจัยตางๆ ที่มีผล พบวา องคกรธุรกิจคำนึงถึง
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 นั้น ไดแก ดานความรูความเขาใจ การพัฒนาความรู การประยุกตใช
ประสบการณการทำงาน มีความรูมาตรฐานการบัญชี สามารถนำเสนองบการเงิน ปญหาความไมเหมาะสม ปญหาการ
ตีความ ปญหาความไมเขาใจความหมาย และปญหาเรื่องเงื่อนไข ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 3.31 3.31 3.15 3.23
3.17 3.08 3.15 3.15 และ 3.21 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่5
ตารางที่ 5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี
ปจจัย

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน

ผลตอการเลือกใช

มาตรฐาน
ดานความรูความสามารถ
1. ทานมีความรู ความเขาใจ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินตอองคกรของทาน อยูในระดับใด

3.25

0.813

ปานกลาง

2. ทานมีโอกาสในการพัฒนาความรูและฝกอบรม
การปฏิ บ ั ต ิ ง านด า นมาตรฐานรายงานทาง
การเงินอยูในระดับใด

3.31

0.919

ปานกลาง
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3. ท า นมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต ใ ช
หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทำบั ญ ชี ตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ตอองค ก รของทา นอยูใน
ระดับใด

3.31

0.919

ปานกลาง

4. ทานมีประสบการณ และความชำนาญในการ
ทำงานดานบัญชี ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานอยูในระดับใด

3.15

0.988

ปานกลาง

5. ท า นมี ค วามรู  เ กี ่ ย วกั บ มาตรฐานบั ญ ชี แ ละ
ขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีที่ไดมีการปรับปรุง
บัญชีของธุรกิจใหเหมาะสมและถูกตองตามหลัก
สากล อยูในระดับใด

3.23

0.983

ปานกลาง

6. ทานสามารถนำเสนองบการเงินตอผูบริหารของ
ท า นโดยเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ม าตรฐาน
รายงานทางการเงิน อยูในระดับใด

3.17

1.033

ปานกลาง

7. ปญหาเกี่ยวกับความไมเหมาะสมและผลกระทบ
หรือการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนำมาตรฐานมา
ถือปฏิบัติ

3.08

0.926

ปานกลาง

8. ปญหาเกี่ยวกับการตีความและความเขาใจได
ยากตามหลั ก เกณฑ ม าตรฐานรายงานทาง
การเงิน

3.15

0.826

ปานกลาง

9. ปญหาความไมเขาใจความหมาย

3.15

0.958

ปานกลาง

10. ปญหาเรื่องเงื่อนไขและขอยกเวนในการจัดทำ
งบการเงิน ตามขอกำหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

3.21

0.723

ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบวา
1. ทานมีความรู ความเขาใจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินตอองคกรของทาน อยูในระดับปานกลาง
2. ทานมีโอกาสในการพัฒนาความรูและฝกอบรมการปฏิบัติงานดานมาตรฐานรายงานทางการเงินอยูใน
ระดับปานกลาง
3. ทานมีความสามารถในการประยุกตใชหลักเกณฑการจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตอ
องคกรของทานอยูในระดับปานกลาง
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4. ทานมีประสบการณ และความชำนาญในการทำงานดานบัญชี ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานอยู
ในระดับปานกลาง
5. ทานมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีที่ไดมีการปรับปรุงบัญชีของธุรกิจ
ใหเหมาะสมและถูกตองตามหลักสากล อยูในระดับปานกลาง
6. ทานสามารถนำเสนองบการเงินตอผูบริหารของทานโดยเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน อยูในระดับปานกลาง
7. ปญหาเกี่ยวกับความไมเหมาะสมและผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนำมาตรฐานมาถือ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
8. ปญหาเกี่ยวกับการตีความและความเขาใจไดยากตามหลักเกณฑมาตรฐานรายงานทางการเงินอยูใน
ระดับปานกลาง
9. ปญหาความไมเขาใจความหมายอยูในระดับปานกลาง
10. ปญหาเรื่องเงื่อนไขและขอยกเวนในการจัดทำงบการเงิน ตามขอกำหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอยูในระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี ดังตอไปนี้ พบวา
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สงผลกระทบตอนักบัญชี จากการวิเคราะห โดยใชคะแนนเฉลี่ยของ
ปจจัยตางๆ ที่มีผล พบวา องคกรธุรกิจคำนึงถึงปจจัยที่มีคาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 นั้น ไดแก ดานความรูความ
เขาใจ การพัฒนาความรู การประยุกตใช ประสบการณการทำงาน มีความรูมาตรฐานการบัญชี สามารถนำเสนองบ
การเงิน ปญหาความไมเหมาะสม ปญหาการตีความ ปญหาความไมเขาใจความหมาย และปญหาเรื่องเงื่อนไข ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 3.31 3.31 3.15 3.23 3.17 3.08 3.15 3.15 และ 3.21 ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา
ผูทำบัญชีมีความรูความเขาใจในการจัดทำบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนารีรัตน ศรีหลา(2562) เรื่อง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอมของผูทำบัญชีในจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทำใหทราบวา ความรูและความเขาใจในหลักการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมีดังนี้
1) ผูทำบัญชีตองคนควาหาความรูที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
2) ผูบริหารกิจการควรมีการสงพนักงานบัญชีไปเขารวมอบรมมาตรฐานการบัญชี
3) สภาวิชาชีพบัญชีควรจัดใหมีการอบรมมาตรฐานที่มีการปรับปรุงเพื่อใหนักบัญชีไดเขาใจและนำไปปฏิบตั ิ
ในการจัดทำบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานที่ปรับปรุงตอไป
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรทำการวิจัยเจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินแตละฉบับ ที่มีผลกระทบตอการนำไปใชสำหรับ
องคกรธุรกิจ และประเด็นปญหาในดานตางๆจากการปรับปรุงมาตรฐานดังกลาว
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