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บทคัดยอ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจ และความพรอมในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 และปจจัยที่สงผลตอความรูความเขาใจและ
ความพรอมในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีกลุมประชากร คือ ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้น 52,448 คน กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนจํานวน 121 คน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามน้ีมา

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS/PC+)
ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามขอมูลแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ 
Likert คาสถิติที่ใชในการศึกษา ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 
  1.  ผูทําบัญชีมีระดับความรู ความเขาใจเร่ือง “งบดุล และงบกําไรขาดทุน” อยูในระดับมาก และมีระดับความรู ความ
เขาใจ เรื่อง “งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน” อยูในระดับปานกลาง 
  2. ผูทําบัญชีมีระดับความพรอมในการปฏิบัติงานเรื่อง การบังคับใชประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง “งบดุล        
งบกําไรขาดทุน สวนของผูถือหุน และเรื่องโปรแกรมสําเร็จรูปการทําบัญชี และดานบุคลากร” อยูในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ: ผูทําบัญชี 
 

 
 



 

 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to investigate the knowledge, understanding, and 
competence of accountants pertaining to the Notice of the Department of Business 
Development on Brief Particulars in the Financial Statement, B.E.2552 (2009), and to 
distinguish the factors affecting the knowledge, understanding, and competence of 
accountants. The samples were randomly selected by multi-stage sampling of 121 individuals 
out of 52,448 populations of accountants working in Bangkok and other vicinity. Data was 
analyzed by SPSS/PC+ and statistical. Questionnaires with 5-scale Likert items were used as 
a tool for data gathering, while a computer package program was used for data analysis. The 
results of the study were statistically analyzed by means of frequency distribution, 
percentage, and standard deviation. 
 
 The results of the study revealed that : 
 1. Accountants had knowledge and understanding concerning “Balance Sheet and Profit 
and Loss Statement” at high level, and “Statement of Shareholders’ Equity” at moderate 
level; 
 2.Accountants had readiness and in compliance with the operations concerning the Notice 
of the Department of Business Development on Balance Sheet, Statement of Shareholders’ 
Profit and Loss, and Accounting Package Program and Personnel, at moderate level. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  การดําเนินธุรกิจในปจจุบันนิติบุคคลประเภท
ตางๆ ไมวาจะเปนหางหุนสวนจํากัด บริษัทจดทะเบียน
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  หรือขนาดใหญ มีหนาที่จัดทํา
บัญชีและงบการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
การจัดทําบัญชีและงบการเงินจะเปนประโยชนตอการ
วางแผนและการตัดสินใจ ทําใหกิจการทราบจํานวน
ตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้น  นอกจากน้ียังเปนเครื่องมือ
ในการตัดสินใจท่ีสําคัญของผูใชงบการเงินซึ่งเปนผูมี
สวนไดเสีย (Stakeholder) ของกิจการ  
 ต้ังแตป พ.ศ.2543 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะ
เปนหนวยงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล
ธุรกิจใหมีการจัดทําบัญชีและงบการเงินใหถูกตอง 
เปนไปตามกฎหมายบัญชี คือ พระราชบัญญัติการบัญชี 
ไดกําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดทําบัญชีเพ่ือ
แสดงผลการดําเ นินงาน   ฐานะการเ งิน   หรือการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตาม

ความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชีรวมถึงได
กําหนดใหงบการเงินตองมีรายการยอตามประกาศกรม
ทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ
การเงิน พ.ศ.2544  แตเน่ืองจากในปจจุบันมาตรฐานการ
บัญชี  ไดมีการปรับปรุงหลายฉบับเพ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบัญชีระหว างประเทศ  (International 
Financial Reporting Standards : IFRS) ซึ่งในปจจุบัน
การกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยไดใช
ม าตรฐานการบัญ ชีระหว า งประ เทศ  (IASs)และ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว า ง
ประเทศ (IFRSs)เปนแนวทางสําหรับการจัดทําบัญชีและ
งบการ เ งิน ดัง น้ัน  กรมพัฒนาธุ ร กิจการค า  จึ งได
ดําเนินการประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง 
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552  เพ่ือ
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหมและประกาศใช
ในปจจุบัน แตผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสามารถปฏิบัติตาม



 

 

ขอกําหนดในประกาศฉบับน้ีไดกอนถึงกําหนดเวลาใช
บังคับก็ใหกระทําได และใหถือวาผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
น้ัน ไดจัดทํางบการเงินโดยถูกตองตามขอกําหนดจาก
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอ
ที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 11 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.2543  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว
ขางตน ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยประจําในสาขาวิชา
การบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยมี
สวนเก่ียวของในการบริการสังคมและเปนสถาบันที่
เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตที่มีความประสงค จะเปน
ผูทําบัญชีใหออกไปรับใชสังคมท่ีเปนสถานประกอบการ
หรือองคกรธุรกิจตางๆโดยตรงผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่
จะศึกษารูปแบบและความรูความเขาใจและความพรอม
ในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ
การเงินพ.ศ.2552   ศึกษาเฉพาะกรณี : ผูทําบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือตองการทราบระดับ
ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการ เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน
พ.ศ. 2552 และมีปญหาอยางไรบางและมีความพรอม
ในทางปฏิบัติงานดานบัญชีที่ตองปฏิบัติงานและจัดทํา
รูปแบบงบการเงินใหมเพ่ือใหสอดคลองตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงินพ.ศ.2552 กับรูปแบบเดิมที่ยกเลิกของ
ประกาศกรมทะเบียนการคาเรื่อง กําหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงินพ.ศ.2544 และประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน

(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 วามีความพรอมตอการปฏิบัติงาน
ตามประกาศฯใหมอยางไร ใหผูทําบัญชีไดปฏิบัติงานให
ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีไทยและผลการวิจัยจะได
เสนอตอฝายที่ เ ก่ียวของในการท่ีจะนําไปเปนแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
ของตนใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีและประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงินพ.ศ.2552ใหถูกตอง เพ่ือกอใหเกิดผลดีตอ
การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู ความเขาใจ ของผูทําบัญชี
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 

2.  เพ่ือศึกษาความพรอมในการปฏิบัติงานของผูทํา
บัญชี  ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ศรีสุดา  อินทมาศ (2545)  ไดศึกษาเรื่องความรู

เก่ียวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ของผูมี
หนาที่จัดทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา ระดับความรูโดยรวมเก่ียวกับพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ.2543  ของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุมตัวอยางอยูในระดับรอยละ 65 
ผลการทดสอบพบวาปจจัยเก่ียวกับอายุ ระยะเวลาในการ
ทํางานดานบัญชีการรับรูขาวสาร และการอบรมเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความรูเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ของผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชี ในขณะท่ีปจจัยเก่ียวกับระดับการศึกษาและขนาด
ของธุรกิจไมใชปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความรู
ของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
 จุรี  วิชิตธนบดี (2543)  ไดศึกษาเรื่องความรู
ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีของ
ผูประกอบการวิชาชีพบัญชี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด



 

 

เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบวิชาชีพการบัญชี
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวนใหญยังมีความรู
และความเขาใจในระดับปานกลางและเปนความเขาใจ
ในมาตรฐานฉบับที่ไมมีการปรับปรุง เชน มาตรฐานการ
บัญชีเรื่องการเชาซื้อทางดานผูใหเชา  แตถาเปน
มาตรฐานฉบับที่ออกใหม เชน มาตรฐานการบัญชีเรื่อง 
การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา หรือมาตรฐานการ
บัญชี เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ
ตราสารทุน ผูประกอบการวิชาชีพการบัญชีมีความเขาใจ
ในระดับตํ่า 

กัลญา  เปกาลีและคณะ(2544) เรื่อง ความ
เขาใจในพระราชบัญญัติการบัญชี  พ .ศ .2543 ของ
ผูรับผิดชอบดานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ของผูรับผิดชอบดาน
บัญชี ผลการศึกษาพบวาผูรับผิดชอบดานบัญชีที่มีความ
เขาใจในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ในระดับ
เขาใจมาก โดยปจจัยดานเพศ อายุ และลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของกิจการที่ผูรับผิดชอบทางดานบัญชี
ปฏิบัติงานอยูที่แตกตางกันไมมีผลตอความเขาใจใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.05 แตปจจัยดานระดับการศึกษา ประเภทกิจการ ทุนจด
ทะเบียนของกิจการ ยอดขายรวมทั้งป และสินทรัพยรวม
ของกิจการท่ีผูรับผิดชอบดานบัญชีปฏิบัติงานท่ีแตกตาง
กันน้ันมีผลตอความเขาใจในพระราชบัญญัติการบัญชีใน
ระดับที่แตกตางกัน  ณ  ระดับนัยสําคัญ  0 .05  จาก
การศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของพบวาผูรับผิดชอบดาน
บัญชีมีความเขาใจพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
ในระดับเขาใจมากโดยหนาที่ของบุคคลมีผลตอความรู
ความเขาใจในกฎหมายที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง กลาวคือ แมตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับ
กฎหมายฉบับเดียวกัน แตประชากรท่ีแตกตางกันอาจมี
ระดับความรูที่แตกตาง 

 ธาราวัน  เพชรเจริญ (2551) ไดทําการศึกษา 
ความคิดเห็นและความเขาใจของผูทําบัญชีเก่ียวกับการ
กําหนด การศึกษาพบวา จากพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ไดประกาศใชกวา 5 ปแลว การวิจัยน้ีตอง
การศึกษาผลกระทบที่มีตอผูทําบัญชีในเร่ืองเก่ียวกับการ
กําหนดคุณสมบัติผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความเขาใจของ
ผูทําบัญชีเก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติผูทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ทั้งน้ีนอกจาก
ตองการศึกษาระดับความคิดเห็น และ ความเขาใจของ
ผูทําบัญชียังไดศึกษาเก่ียวกับความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการ
บัญชี สามารถนํากฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของกับวิชาชีพการบัญชี และความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชี มีผลมาจากการกําหนด
คุณสมบัติผูทําบัญชีตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 ทั้งในสวนของการกําหนดใหมีการอบรมความรู
ตอเน่ืองอยางไร จากการศึกษาทําใหทราบวาผูทําบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุอยูในชวง 30 - 40 ปมีตําแหนงเปน
ผูอํานวยการบัญชีหรือเทียบเทามีประสบการณในการทํา
บัญชีมากกวา 10 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,000 – 
50,000 บาท หนวยงานที่สังกัดเปนกิจการที่มีพนักงาน
ไมเกิน 100 คน  สวนใหญเปนธุรกิจใหบริการมี
ความเห็นดวยกับการกําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชีใน
เรื่องการกําหนดใหผูทําบัญชีตองสําเร็จการศึกษาขั้นตํ่า
ระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือเทียบเทา จากการ
กําหนดคุณสมบัติดังกลาวทําใหผูทําบัญชีใหความ
คิดเห็นวาทําใหผูทําบัญชีมีความสามารถในการทําบัญชี
มากขึ้น  เ น่ืองจากมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรฐานการบัญชีมากขึ้นทั้งน้ียังมาสามารถจัดทํางบ
การเงิน และทําการเปดเผยขอมูลในการจัดทํางบการเงิน
ไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีพรอมทั้งปฏิบัติงานใน



 

 

เรื่องเก่ียวกับภาษีอากรและยังใชคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบั ติงานไดในระดับสูงขึ้นสามารถประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทําบัญชีและยังสามารถใช
โปรแกรมอื่น ๆ ทําใหการจัดทํางบการเงินสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น การศึกษาใน เรื่องความคิดเห็นเก่ียวกับการ
อบรมความรูตอเน่ืองมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
เน่ืองจากการอบรมเปนการเพ่ิมความรูความเขาใจใน
เรื่องการเปล่ียนแปลงใน เรื่องมาตรฐานการบัญชีหรือ
กฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดทําบัญชีแตในทาง
กลับกันถือเปนการเพ่ิมภาระของผูทําบัญชีในเรื่องเวลา
และคาใชจายในการอบรม พรอมกันน้ีผูทําบัญชีได
เสนอแนะใหมี ก ารอบรม ผูประกอบการให เห็น
ความสําคัญของการทําบัญชี และในเรื่องการจัดอบรม
ควรมีการทบทวนหลักสูตรไมใหแตละสถาบันจัดอบรม
ในหัวขอซ้ําซอนกันและในการจัดอบรมควรมีมาตรฐาน
เด่ียวกัน ควรลดการใชจายในการลงทะเบียนผูทําบัญชี
กับสภานักบัญชี อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร กํ า หน ด คุ ณ ส มบั ติ ผู ทํ า บั ญ ชี ต า ม
พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 ในประชากรในกลุม
ตัวอยางกวางมากขึ้นและควรศึกษาในเขตอื่นใหมากขึ้น  

เยาวรักษ สุขวิบูลย (2549) การศึกษาเรื่อง
ความรู ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษา ความรู ความคิดเห็น ผลที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช และปญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี
คือ กลุมผูประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน 400 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหหาคารอย
ละ คาเฉล่ีย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนการทดสอบ
สมมติฐานใชการทดสอบคาที  คา F  การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะหความแตกตางราย
คู ดวยวิธี LSD โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี และเปนกลุมผูทําบัญชี ใน
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสวน
ใหญรับทราบขาวสารขอมูลเก่ียวกับพระราชบัญญัติฯ
จากการอบรมสัมมนา โดยมากกวาครึ่งมีความรูเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติฯ ในระดับสูง ในภาพรวมผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีเห็นดวยกับพระราชบัญญัติฉบับน้ี เพราะ
เปนการยกมาตรฐานวิชาชีพบัญชี สงผลใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความกระตือรือรน ความรอบคอบในการ
ทํางานมากขึ้น และทําใหการประกอบวิชาชีพบัญชีมี
มาตรฐาน ถูกตอง นาเช่ือถือ อยางไรก็ตามผลจากการ
บังคับใชพระราชบัญญัติฯ ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ประสบปญหาในดานคาใชจายอบรม สัมมนา ทําใหตอง
ไปศึกษาเพ่ิมเติม นอกจากน้ันผูประกอบวิชาชีพบัญชียัง
เห็นวา ควรมีการพัฒนาในดานการแจงขอมูลขาวสาร
ของสภาวิชาชีพบัญชี เพราะมีปญหาในดานการติดตอ
ไมไดรับความสะดวก รวมท้ังเจาหนาที่ยังไมสามารถให
ขอมูลหรือแกปญหาได โดยรวมเห็นวาสภาวิชาชีพบัญชี
ยังขาดความพรอมในดานการบริหารจัดการ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได และประเภทกิจการ กับตัวแปรตาม คือ 
ความรูและความคิดเห็นตอพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2547น้ัน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศและ
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ กับความรู เ ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเมื่อวิเคราะหความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD พบวาผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญา
ตรีมีความรู เ ก่ียวกับพระราชบัญญัติฯนอยกวากลุมผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ในสวนของความสัมพันธระหวางความรูกับ
ความคิดเห็นตอพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
น้ัน พบวาความรูมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอ
พระราชบัญญัติฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 



 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินพ.ศ.
2552 และในดานของพื้นที่ที่จะเก็บรวบรวมขอมูลผูทํา
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยมี
ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม  2552 
ถึงเดือนมกราคม 2553 
 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 1.  สถานประกอบการธุรกิจ หมายถึง กิจการที่มีการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า ห รื อ บ ริ ก า ร  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.  ขนาดของสถานประกอบการ หมายถึง กิจการที่มี
การดําเนินการผลิตสินคาหรือบริการแบงออกเปน 3 
ขนาด ไดแก 1) สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีพนักงาน
ไมเกิน 50 คน  2) สถานประกอบการขนาดกลางที่มี
พนักงาน 51-200 คน และ3) สถานประกอบการขนาด
ใหญที่มีพนักงาน 201 คนขึ้นไป 
 3.  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 หมายถึง 
กฎหมายวาดวยการบัญชี ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ
และแนวทางปฏิบัติที่ผูปฏิบัติงานควรทราบ 
 4.  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 หมายถึง 
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 
 5.  วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในดานการทําบัญชี  
ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวาง
ระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี และบริการเก่ียวกับการบัญชีดาน
อื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 6.  มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการ
บัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
 7. รายการยอ หมายถึง ประเภทช่ือบัญชีที่แบงเปน
หมวดหมู ไดแก บัญชีสินทรัพย บัญชีหน้ีสิน บัญชีสวน
ของเจาของ บัญชีรายไดและบัญชีคาใชจาย 

 8.  งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ
กิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบ
กําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบ
การเงินหรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไววาเปนสวนหน่ึงของ
งบการเงิน 
 9.   ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หมายถึง ผูมีหนาที่จัดใหมี
การทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี สําหรับการ
ประกอบธุรกิจของตนเอง 
 10.   ผูทําบัญชี หมายถึง ผูรับผิดชอบในการทําบัญชี
ของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมวาจะไดกระทําในฐานะเปน
ลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไมก็ตาม โดยตอง
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีอธิบดีกําหนด 
 11. ความรู เ ก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี  หมายถึง 
ความรูในทางบัญชีที่ผูทําบัญชีไดยึดถือเปนหลักหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนดไว 
 12. ความรูและความเขาใจ หมายถึง  ความสามารถใน
การทราบและเขาใจเน้ือตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ การเงิน พ.ศ.
2552 อยางเพียงพอ 
 13. ความพรอมในการปฏิบัติงาน หมายถึง บุคคลท่ี
เปนผูทําบัญชีมีความรู ทักษะหรือความสามารถและ
ความพรอมหรือเต็มใจที่จะปฏิบัติงานในการจัดทํางบ
การเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง 
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 ของ
ผูทําบัญชีในสถานประกอบการประเภทบริษัทจํากัด 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
ครั้งน้ีผู วิจัยกระทําประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป และดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 
 
 



 

 

1. การกําหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง 
     1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  ผูทํา
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้น 52,448 คน  
     1.2 การเลือกกลุมตัวอยาง 
            กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูทํา
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไดมา
โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน(Multi Stage Sampling) 
และมีวิธีการดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางดังตอไปน้ี  
 1 .2.1  กําหนดจํานวนผูทําบัญชีทั้ งหมดที่
ตองการสุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของยามาเน
(Yamane.1967:886) โดยมีความคลาดเคล่ือนที่ยอมให
เกิดไดไมเกิน 0.1 ดังสูตร 
 

 
 เมื่อ n     แทนคา จํานวนของกลุมตัวอยาง 
  N     แทนคา จํานวนประชากร 
  e      แทนคา ความคลาดเคล่ือน = 0.1 
แทนคาสูตร  
 
          
                           =        99.80  หรือ 100 คน 
 เ พ่ือปองกันการสูญเสียของแบบสอบถาม
เน่ืองจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไมครบถวน
สมบูรณ จึงทําการเก็บตัวอยางเพิ่มอีกประมาณ 25% ทํา
ใหขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 
125 ตัวอยาง ดังน้ัน ขนาดของกลุมตัวอยางคือ 125 คน 

1.2.2.  การสุมตัวอยาง โดยใชวิธีเลือกกลุม
ตัวอยางโดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยเลือกตัวอยางดวยการแบงประชากร
ออกเปน 5 เขต หาผลคูณระหวางจํานวนผูทําบัญชี 
ในแตละเขต กับคารอยละที่ไดจากขั้นตอนที่ 1) จะได
จํานวนผูทําบัญชีที่เปนตัวแทนของแตละเขต ดังน้ี 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและจํานวนตัวอยาง 
จังหวัด จํานวน

ประชากร 
สัดสวน
(รอยละ) 

จํานวนตัวอยาง 

ก รุ ง เ ท พ ฯ แ ล ะ
นนทบุรี 

46,607 88.86 88.86% x 125 = 111 

นครปฐม 793 1.51 1.51% x 125 = 2 
ปทุมธานี 1,355 2.58 2.58% x 125 = 3 
สมุทรปราการ 2,978 5.67 5.67% x 125 = 7 
สมุทรสาคร 745 1.42 1.42% x 125 = 2 

รวม 52,448 100 125 
ท่ีมา รายงานจํานวนผูทําบัญชีตามมาตรา 7(6)และ มาตรา 42 วรรคสอง 
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ขอมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม 2553 

 

2.การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
      เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี
ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 74 ขอ
คําถาม โดยแบงเปน 4 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่เปนผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ลักษณะของคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความรู  ความเขาใจ
ความหมายรายการยอในงบการเงินประเภทบริษัทจํากัด
ของผูทําบัญชีที่มีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามระดับความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในงบการเงินประเภทบริษัท
จํากัดที่มีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง 
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552   
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
     ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ที่
เปนผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
            ซึ่งผลงานวิจัยน้ีไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ
เรียบรอยแลวในขอ 2 ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content validity) 

 n = N 

1 + Ne2 

            n = 
52,448 

1 + (52,448 x0.1) 2 



 

 

และความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และหาคา
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีรายละเอียดของการ
ลงความเห็นและใหคะแนนดังน้ี 
 +1  เมื่อแนใจวา  สวนประกอบของขอ
คําถามในแบบสอบถาม  มีความสอดคลองเหมาะสม 
   0 เมื่อไมแนใจวา สวนประกอบของขอ
คําถามในแบบสอบถาม  มีความสอดคลองเหมาะสม 
 -1 เมื่อแนใจวา  สวนประกอบของขอ
คําถามในแบบสอบถาม  ไมมีความสอดคลองเหมาะสม 

 จากสูตร IOC = 
N

R  

  R     หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 N       หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
 คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวา 0.5 แสดง
วา สวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามมีความ
สอดคลองเหมาะสม (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 117)  แต
ถาไดคะแนนนอยกวา 0.5 จะตองปรับปรุงโดยพิจารณา
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ซึ่งปรากฏวาไดคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 
 

3.การเก็บรวบรวมขอมูล 
      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบขอมูลตามขั้นตอน โดย
ผูวิจัยแนะนําตัวพรอมแบบสอบถามจัดสงทางไปรษณีย
ไปยังสถานประกอบการประเภทบริษัทจํากัดที่ต้ังอยูใน
เขตกรุงเทพนมหานครและเขตปริมณฑล 
 

4.  การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 4.1.    วิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยหาคาความถ่ี  และคารอยละ 
 4.2. วิเคราะหระดับความความรู ความเขาใจ และ
ความพรอมในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงิน พ.ศ.2552 เปนผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการประเภทบริษัทจํากัดที่ ต้ังในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  โดยหาคาเฉล่ียและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.3. วิเคราะหขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) และ
นําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 
 สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยน้ี  มี
ดังตอไปน้ี 

1. ค า ค ว า ม ถี่  ( Frequency)   แ ล ะ ค า ร อ ย ล ะ 
(Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

2. คาเฉล่ีย (Mean : 

X  ) และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับ ความรู ความเขาใจ  และความพรอมใน
การปฏิบัติงานโดยใชสูตร (ลวน  สายยศและอังคณา    
สายยศ. 2531 : 59-64) 
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เมื่อ   

X แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

  X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N  แทน  จํานวนผูทําบัญชี 
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เมื่อ  S  แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ของคะแนน 
   2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละ 
    ตัวยกกําลังสอง 
   X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N  แทน จํานวนผูทําบัญชีในกลุม 
 

ผลการดําเนินงาน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการศึกษาความรู  
ความเขาใจ  และความพรอมในการปฏิบัติงานของผูทํา
บัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง “กําหนด



 

 

รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน  พ .ศ .  2552  สรุป
ผลการวิจัย  ไดดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของของผูตอบแบบสอบถาม  
ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมจะเปนผูทําบัญชีอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครจะเปนเพศหญิง  อายุอยูระหวาง 28-
33 ป วุฒิการศึกษาจะอยูในระดับปริญญาตรี สําหรับ
ตําแหนงงานสวนใหญอยูตําแหนงหัวหนาแผนกบัญชี 
และมีประสบการณการทํางานระหวาง 6 – 10 ป ซึ่งเปน
ผูทําบัญชีที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ สําหรับขนาดของ
สถานประกอบการจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก  และเปน
ลักษณะของธุรกิจกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
 ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจความหมายรายการยอใน
งบการเงินประเภทบริษัทจํากัดของผูทําบัญชีท่ีมีตอ
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดรายการยอ
ท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2522   ระดับความรู  ความ
เขาใจความหมายรายการยอในงบการเงินประเภทบริษัท
จํากัดของผูทําบัญชีที่มีตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 
2552 แบงงบการเงินเปน 3 ประเภท ไดแก งบดุล งบ
กําไรขาดทุน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผู
ถือหุน สรุปไดดังน้ี 
 

ความรูความเขาใจความหมาย
รายการยอในงบการเงินประเภท
บริษัทจํากัดของผูทําบัญชี 

 


X  

 

S 
 

แปลความ 

งบดุล    
1.สินทรัพยหมุนเวียน 3.73 0.72 มาก 
2.หนี้สินหมุนเวียน 3.56 0.80 มาก 
งบกําไรขาดทุน    
1.จําแนกคาใชจายตามลักษณะ
ของคาใชจาย 

3.51 0.75 มาก 

2.จําแนกคาใชจายหนาท่ี 3.81 0.80 มาก 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุน 

2.81 0.85 ปานกลาง 

 

ตอนท่ี 3 ระดับความพรอมในการปฏิบัติงานในระงบ
การเ งินประเภทบริษัทจํ า กัดของผู ทําบัญชี ท่ี มีตอ
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดรายการยอ
ท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552  ระดับความพรอมใน
การปฏิบัติงานในงบการเงินประเภทบริษัทจํากัดของผูทํา
บัญชีที่ มีตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง 
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน  พ.ศ.  2552                   
ในเรื่องของการบังคับใชประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
เรื่องความพรอมในการปฏิบัติงานประเภทงบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และเรื่องความพรอมในการปฏิบัติงานประเภทโปรแกรม
สําเร็จรูปการทําบัญชีและดานบคุลากร สรุปไดดังน้ี 
 
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
งบการเงินประเภทบริษัทจํากัด
ของผู ทําบัญชีท่ีมีตอประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 


X  

 

S 
 

แปลความ 

1.ความพรอมในการปฏิบัติงาน
ประเภท “งบดุล” 

3.24 0.79 ปานกลาง 
 

2.ความพรอมในการปฏิบัติงาน
ประเภท “งบกําไรขาดทุน” 

3.16 0.81 ปานกลาง 

3.ความพรอมในการปฏิบัติงาน
ป ร ะ เ ภ ท  “ ง บ แ ส ด ง ก า ร
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน” 

2.87 0.93 ปานกลาง 

3.ความพรอมในการปฏิบัติงาน
ประเภท “โปรแกรมสําเร็จรูป
การบัญชีและดานบุคลากร” 

3.18 0.86 ปานกลาง 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ความรู ความเขาใจ และ ความพรอมใน
การปฏิบัติงาน ของผูทําบัญชีตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ
การเงิน พ.ศ. 2552   ศึกษาเฉพาะกรณี : ผูทําบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ผูทํา
บัญชีมีความรูความเขาใจงบดุล อยูในระดับมาก  สวน
ความรูความเขาใจประเภท  สินทรัพยไมหมุนเวียน 



 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียน และสวนของผูถือหุนอยูในระดับ
ปานกลาง มีความรูความเขาใจเรื่อง งบกําไรขาดทุน อยู
ในระดับมาก  และมีความรูความเขาใจเรื่องงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนอยูในระดับปานกลาง  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยสวนใหญ ไดแก ศรีสุดา อินทมาศ 
(2545) ที่พบวาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดับความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.2543  อยูในระดับรอยละ 65 หรือคอนขาง
ดี  กัลญา เปกาลี และ คณะ (2544) ที่พบวา ผูรับผิดชอบ
ดานบัญชีมีความเขาใจในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 อยูในระดับมาก  เยาวรักษ สุขวิบูลย (2549) ที่
พบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสวนใหญมีความรูเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ในระดับสูง  และ
เสาวลักษณ  หนูสุวรรณ  (2544) ที่พบวาผูประกอบ
วิชาชีพทางการบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีการรับรูและความเขาใจตอพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.2543 ในระดับคอนขางดี   ขณะที่ จุรี วิชิตธนบดี 
(2543) ที่พบวา ความรูความเขาใจของผูประกอบการ
วิชาชีพการบัญชี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอยู
ในระดับปานกลางในมาตรฐานทางบัญชีที่ไมมีการ
ปรับปรุง และมีความรูความเขาใจอยูในระดับตํ่าใน
มาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ออกใหม  แสดงใหเห็นวา  
ผูทําบัญชีจะตองมีความรู ความเขาใจ ในพระราชบัญญัติ
ทางการบัญชี และมาตรฐานทางการบัญชีเปนอยางดี  
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานทางการบัญชีที่ตองปฏิบัติ
เปนประจํา   
 สวนระดับความพรอมในการปฏิบัติงานในงบการเงิน 
ประเภทบริษัทจํากัดของผูทําบัญชีที่มีตอประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ
การเงิน พ.ศ. 2552  ในเร่ืองของการบังคับใชประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา   พบวาความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชีอยูในระดับปานกลาง  ความ
พรอมในการปฏิบัติงานประเภทงบดุล  งบกําไรขาดทุน 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน อยูใน

ระดับปานกลาง   และความพรอมในการปฏิบัติงาน
ประเภท    โปรแกรมสําเร็จรูปการทําบัญชีและดาน
บุคลากรอยูในระดับปานกลาง  ซึ่ง ไมสอดคลองกับ สุ
ราษฎร ตรังคานนท และพรรษมน บุษบงษ (2552) ที่
พบวา ผูทําบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.2543 ในระดับมากที่สุด โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
การย่ืนงบการเงินมากที่สุด  ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีในระดับมาก โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 
เรื่องการรับรูรายไดมีระดับการปฏิบัติตามมากท่ีสุด  
สาเหตุอาจมาจาก พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
เปนกฎหมายทางบัญชีที่ผูทําบัญชีทุกคนตองมีความ
พรอมในการปฏิบัติตาม  ขณะที่กําหนดรายการยอที่ตอง
มีในงบการเงินเปนขอบังคับใหม ที่ผูทําบัญชีสวนใหญ
ยังไมมีความรูความเขาใจ สงผลใหความพรอมในการ
ป ฏิบั ติ ง านของ ผู ทํ าบัญ ชีอยู ในระ ดับปานกลาง  
นอกจากน้ีจากผลการศึกษา  ยั งพบว า ผูทํ าบัญชีมี
ขอเสนอแนะที่ตองการใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา จัด
อบรม ใหความรู ความเขาใจอยางชัดเจนตามแตละ
ประเภทธุรกิจอยางสม่ําเสมอ เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี  พรอมทั้ง
ควรมีตัวอยางอภิปรายเพ่ือความเขาใจรายการยอในงบ
การเงิน เพราะการแปลความหมายของรายการยอน้ันมี
ความรู ความเขาใจรูปแบบของงบการเงินแบบใหมให
มากกวา น้ี   ซึ่ งสอดคลองกับ  รัชนี  แสงสิริ  (2544) 
จุฑามาศ  ทองเจริญ (2549) และธาราวัน  เพชรเจริญ 
(2551) ที่พบวา ผูประกอบการวิชาชีพการบัญชีสวนใหญ
มีความตองการพัฒนาความรูที่เก่ียวของกับการบัญชี โดย
ความรูที่เก่ียวกับการบัญชีที่ตองการพัฒนามากที่สุด คือ 
มาตรฐานการบัญชี  เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงทาง
วิชาชีพ  และไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางการบัญชี  หนวยงานที่เก่ียวของตองประชาสัมพันธ
และอบรมเก่ียวกับมาตรฐานทางการบัญชีใหมากกวาเดิม 
เพ่ือใหผูทําบัญชีมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่
ถูกตอง และสอดคลองกับ ศรีสุดา อินทมาศ (2545) ที่



 

 

เสนอวาการรับรูขาวสารและการอบรมความรูทางดาน
บัญชีเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความรูเก่ียวกับ  
พระราชบัญญัติการบัญชี  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูทําบัญชีมี
ความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจ
มากขึ้น เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี และมาตรฐานทางการบัญชี  และสามารถจัดทํา
บัญชีไดอยางถูกตอง  เพ่ือใหงานของผูทําบัญชีมีความ
นาเช่ือถือและเปนประโยชนตอการทําธุรกิจตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. ระดับความรู ความเขาใจ ประเภทงบดุลเรื่อง 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  หน้ีสินไมหมุนเวียน และสวน
ของผูถือหุน  และประเภทงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนอยูในระดับปานกลาง  ดังน้ัน กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ควรจัดอบรม ใหความรู ความเขาใจ อยาง
ชัดเจน ตามแตละประเภทธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ  พรอม
ทั้งมีตัวอยางอภิปรายเพ่ือความเขาใจรายการยอในงบ
การเงิน เพราะการแปลความหมายของรายการยอน้ันอาจ
มีความเขาใจไมตรงกับเจตนา ของประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา  เรื่อง  กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ
การเงิน พ.ศ.2552  รวมทั้งการอธิบายสําหรับการจัดทํา
รูปแบบของงบการเงินแบบใหม เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี   

2. เน่ืองจากระดับความพรอมในการปฏิบัติงานของ
ผูทําบัญชีอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน หนวยงานท่ี
เ ก่ียวของจึงควรมีระยะเวลาบังคับใชหลังจากออก
ประกาศ 1 ป เพ่ือใหผูทําบัญชีมีโอกาสเตรียมตัวเพ่ือ
สรางคามพรอมในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

3.  เน่ืองจากผูทําบัญชียังไมทราบถึงมาตรฐานทาง
บัญชีฉบับใหมอยางทั่วถึง ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของ 
เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงมีการประชาสัมพันธ
ขอมูลอยางทั่วถึง  สถานศึกษาทางดานบัญชี ควรนํา
มาตรฐานทางการบัญชีมาใชในการเรียนการสอนดวย 

4. เน่ืองจากผูทําบัญชีมีความตองการพัฒนาความรู
ทางดานการบัญชี ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจมีควรนโยบาย
สงเสริมบุคลากรทางการบัญชีใหมีความรูมากขึ้น ทั้งใน
ดานมาตรฐานทางการบัญชี  การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี เปนตน   

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
   ควรจัดทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการ
รวมมือกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา 
และภาคธุรกิจ  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการบัญชีใหมี
ความรู ความเขาใจ และความพรอมในการปฏิบัติงาน
บัญชีไดอยางถูกตองและมีสวนรวม 
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