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ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS THAI 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES 

CHAPTER 17 
  PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี ่ยวกับตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จำนวน 228 ราย วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอำเภอหาดใหญ่โดยภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ
บัญชีอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.05 และผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานฉบับนี้อยู่ในระดับมาก 
(ร้อยละ 71.05) การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรแต่ละด้าน ด้ านอายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน  ในความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐาน

รายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่แตกต่างกัน จึงไม่
ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ ผลจากการศึกษานี้ทำให้พบแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีด้วยการอบรมหรือมีการสัมมนาเพิ่มเติม  เพื่อทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้และสามารถจัดทำ
บัญชีได้เป็นอย่างดี  
คำสำคัญ : ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี, มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

Abstract 
This research is aimed to study the level knowledge and understanding of professional 

accountants under Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized entities in Hatyai 
district, Songkhla province. Questionnaires were used to collect data from 228 samples. The data 
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were analyzed by descriptive and inferential statistics such as frequency, percentage, standard 
deviation, One way Anova. The findings showed professional accountants a high level of 
understanding in the accounting (71.05%) Furthermore, the study of the factors affecting knowledge 
and understanding in the preparation of accounting information under Thai Financial Reporting 
Standards for  Small and Medium-sized entities chapter 17 property plant and  equipment in Hatyai 
district, Songkhla province. Data analysis compares differences in each aspect of age, education 
and work experience in Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized entities 
chapter 17 property plant and equipment are no different. Therefore does no affect knowledge 
and understanding. The results of this study have found guidelines for the development of 
knowledge and understanding of professionals accounting with training or additional seminars make 
the professional accountants have knowledge and be able to make accounting very well 
Keyword: Professional accountants, Financial reporting standard, Small and medium-sized entities 
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1. บทนำ 
  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ( Thai Financial 
Reporting Standards: TFRSs) โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial 
Reporting Standards: IFRSs) เพื่อให้มาตรฐานการบัญชีไทยสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากลมากข้ึน โดยมีผลบังคับใช้
กับนิติบุคคลที่มีหน้าที่จัดทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต่อมาในปี 2554  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยมาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของสากลโดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2554 
ซึ่งการปรับปรุงครั้งนั้นส่งผลให้มีการจัดประเภทกิจการในประเทศไทยออกเป็น 2 ระดับ คือ 1. กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
2. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะใช้มาตรฐานชุดเลก็ อย่างไรก็ดีเมื่อมีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
จริงในทางปฏิบัติ พบว่าอาจยังไม่เหมาะสมกับบางกิจการในประเทศไทย โดยมาตรฐานการรายงานชุดนี้จะมีบทที่เพิ่มมาจาก
มาตรฐานชุดเล็ก 13 บท และแต่ละบทที่เหมือนมาตรฐานชุดเล็กก็จะมีข้อปฏิบัติที ่แตกต่างไปจากเดิม ซึ ่งบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและมีรายละเอียดมากที่สุด คือ บทที่ 17 คือ ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และเป็นปัญหาที่สำคัญซึง่ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชียังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีความซับซ้อน ผู้ทำบัญชีจึงควรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทท่ี 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพัฒนาตนเองเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   
   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทท่ี 17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะก่อนปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมี TFRSs 
เพียงชุดเดียวที่ใช้กับ PAEs และ NPAEs โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ 
NPAEs โดยการประกาศยกเว้นการบังคับใช้ TFRSs บางฉบับซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้ง่าย แต่ TFRs ที่มิได้ยกเว้นการบังคับ
ใช้ หลายฉบับยังมีประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ  จึงได้กำหนด TFRS for NPAEs ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง นอกเหนือจาก 
TFRS for PAEs ที่อ้างอิงมาจาก IFRSs โดย TFRS for NPAEs ไม่มีการแยกเป็นฉบับ แต่จะมีการแบ่งเป็นบท และในทาง
ปฏิบัติในการจัดทำบัญชีกิจการสามารถเลือกใช้ 1) TFRS for NPAEs หรือ 2) Full TFRSs หรือ 3) TFRS for NPAEs บวกกับ 
Full TFRSs บางฉบับเท่าท่ีสภาวิชาชีพ อนุญาต เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ฉบับท่ี 19 เป็นต้น และมีประเด็นที่สำคัญ
ดังนี ้(สภาวิชาชีพบัญช,ี 2554, ออนไลน์) 

1.วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs 
  1.1 ข้อสมมติที่ใช้ในการนำเสนองบการเงินสาหรับ NPAEs ไดแ้ก่ เกณฑ์คงค้าง และการดำเนินงานต่อเนื่อง 

เนินงานต่อเนื่องโดยมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานของงบการเงินสาหรับ NPAEs  
   1.2 กรอบแนวคิดในการนำเสนองบการเงินสาหรับ NPAEs ไม่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการรักษา 
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ระดับทุนเนื่องจากมีความยุ่งยากซับซ้อนเกินไปสาหรับ NPAEs และเพื่อลดความจา เป็นในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
  1.3 TFRS for NPAEs ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด 

การนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ส่วนงานดำเนินงาน)  
2. การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของ TFRS for NPAEs 
  2.1 ไม่ให้กิจการให้นาเงินเบิกเกินบัญชีมาหักกลบกับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  2.2 กิจการต้องวัดมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นภายหลังด้วยมูลค่าที่จะได้รับ โดยกำหนดให้ใช้วิธีการประมาณ

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
  2.3 กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ซึ่งการปรับ

มูลค่าสินค้าคงเหลือให้ลดลงเท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขายในงวดที่
ปรับมูลค่าสินค้าให้ลดลง 

  2.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้และในตราสารทุนต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดโดยให้วัดค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ผลต่างปรับมูลค่ายุติธรรมให้บันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้และใน
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่เป็นเผื่อขายให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

  2.5 ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการตีราคาใหม่ สำหรับการวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  2.6 กรณีที่ไม่ทราบอายุแน่นอนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้กิจการทำการตัดจำหน่ายภายในระยะเวลา 10 ปี 
  2.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องวัดมูลค่าเริ่มแรกและวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายหลังการ

รับรู้รายการด้วยวิธีราคาทุนเท่านั้น โดยแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 
  2.8 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขต้องนำรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น 
  2.9 กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สนิด้วยจำนวนประมาณการที่ดีท่ีสุดของรายจ่ายที่ตอ้งไปจ่ายชำระภาระผกูพัน

ในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
  2.10 กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจาก จำนวนส่วนลด

การค้าและส่วนลดตามปริมาณซื้อท่ีกิจการกำหนดมาตรฐานรายงานการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 
เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ขอบเขต 
 1. บทนี้ให้ถือปฏิบัติสำหรับการบันทึกบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือได้โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป 
 2. ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่ง 
 3. ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ไม่ครอบคลุมถึง 
  ก. สินทรัพย์ชีวภาพทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร 
  ข.สัมปทานเหมืองแร่และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น้ำมันก๊าดธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นซึ่งไม่
สามารถทดแทนได้ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2543, ออนไลน์) 
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 ธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชน เป็นเจ้าของ ดำเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่
เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของบุคคลหรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำ และมีพนักงาน
จำนวนไม่มาก 
 ความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม 
 1.ธุรกิจช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้
ประกอบธรุกิจ  
 2. ธุรกิจเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจทำให้ธุรกิจมั่นคงมียอดการผลิตที่
สูงขึ้น และมีการนำเทคโนโลยี ท่ีสูงขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ 
 3. ธุรกิจเป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ ๆ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกันคิด และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด โดย
ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงต่อการลงทุน 
 

การแบ่งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 
กิจการผลิต ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 50-200 คน เกิน 50-200 ล้านบาท 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 26-50 คน เกิน 50-100 ล้านบาท 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท 16-30 คน เกิน 30-60 ล้านบาท 
กิจการบริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 51-200 คน เกิน 50-200 ล้านบาท 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผลการศึกษา พบว่า ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน มีผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่องจากผู้ทำบัญชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงาน
ด้านบัญชีมายาวนานให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี ช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านระดับการศึกษา การอบรมความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ ส่งผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีเพิ่มขึ้น 
     มัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2557) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรบักิจการทีไ่ม่มสีว่นได้เสียสาธารณะใน
ระดับสูง และความรู้ความเข้าใจแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญตามปัจจยัของระดับการศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และการเรียน
รายวิชาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ปญัหาและอุปสรรคที่สำคญัมาก
ต่อความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา ได้แก่ ขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาเพิ่มเติม หลักสตูรไม่ได้กำหนดให้เรยีนมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมม่ีส่วนได้เสียสาธารณะ การขาดการจัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับกิจการที่ไมม่ีส่วนได้เสียสาธารณะให้กับนักศึกษาบัญชี 
  นภา จันทรา (2557) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในระดับปานกลาง โดยผู้ทำบัญชีท่ีมีฐานะเป็นพนักงานบัญชี 
และผู้ปฏิบัติกับสำนักงานให้บริการทำบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและขอบเขตของมาตรฐาน
รายงานทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง และเรื่องการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับ
น้อย ในขณะที่ผู้รับทำบัญชีอิสระมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและขอบเขตของมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินอยู่ในระดับมาก และเรื่องการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง และ
พบว่าผู้ทำบัญชีที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจสูงกว่าผู้ทำบัญชีที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 ทัศนีย์  นันต๊ะภาพ (2556) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของผู้ทำบัญชีในสำนักงานบริการรับทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) คิดเป็นร้อยละ 59.76 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อยู่ในระดับน้อย มีความรู้การรับรู้รายการอยู่ในระดับมาก  มีความรู้การวัดมูลค่าภายหลังรู้รายการอยู่ในระดับน้อยที่สุด มี
ความรู้เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาอยู่ในระดับมากที่สุด ความรู้เกี่ยวกับการตัดรายการและการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  อรอนงค์ อรัญยถาวร, กอบแก้ว รัตนอุบล (2559) การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า TFRS for 
SMEs ให้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในระดับปานกลาง และให้ความเหน็เกี่ยวกับระดับของปัญหาจากการนำ TFRS for SMEs มา
ใช้ในด้านต่าง ๆ ไว้ในระดับปานกลางเช่นกัน มีเพียงปัญหาการเพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากรทางบญัชีท่ีนักบัญชีส่วนใหญ่ให้
ความเห็นในระดับมากสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแบ่งกลุ่มกิจการ นักบัญชีส่วนใหญเ่ห็นด้วยกับแนวทางการ
แบ่งกลุ่มกิจการที่ควรนำ TFRS for SMEs มาใช้ของสภาวิชาชีพบัญชี คือ กิจการทีเ่ป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม หรือบริษัท
ย่อยของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(Public Accountable Entities : PAEs) หรือมีการกู้ยืมเงินภายนอกที่ซับซ้อน หรือมี
สหภาพแรงงาน หรือมีการประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) หรือมี PAEs หรือ
กิจการที่ไมม่ีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Public Accountable Entities : NPAEs) ที่มีขนาดใหญ่เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 
หรือบริษัทย่อย ส่วนนักบญัชีท่ีไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแบ่งกลุม่แนวทางใดเลยของสภาวิชาชีพบัญชใีห้ความเห็นว่า TFRs 
for SMEs ควรเป็นทางเลือกของกจิการ โดยให้กจิการเป็นผู้พิจารณาเหมาะสมในแตล่ะด้านในการนำ TFRs for SMEs มาใช้ 
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กรอบแนวคิด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจขนาดกลางและย่อมในจังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 700 ธุรกิจ โดยกลุ่มตัวอย่าง

จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธี Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย,์ 2559) ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมันที่ ร้อยละ 95 คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างได้
จำนวน 250 ราย ซึ่งได้แบบสอบถามกลับมา 228 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 โดยทำการแบ่งการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันแยกตามสัดส่วนของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรด้าน อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way Anova ณ ระดับนยัสำคัญ 0.05 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.26 ส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 จำนวน  
62 คน คิดเป็นร้อยละ 27.19 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 87.72 ประสบการณ์การทำงาน 
น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79 และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
สำหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้อยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ71.05) 
 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของตัวแปรด้าน อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ทำงาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way Anova  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์ทำงาน 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรบักิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องทีด่นิ 
อาคาร และอุปกรณ์  
  -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรบักิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม 
  -ด้านการรบัรู้รายการทีด่ิน อาคารและ 
อุปกรณ์ 
  -ด้านการวดัมูลค่าทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
  -ด้านค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
-ด้านการด้อยค่าทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  -ด้านการตัดรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 
 -ดา้นการเปดิเผยข้อมูลที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกจิการขนาด
กลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
บทท่ี 17 เร่ืองท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์  

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MF F P-Value 

1.ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ขนดกลางและย่อม 

ระหว่างกลุม่ 2 11.74 5.87 3.13 0.04* 
ภายในกลุ่ม 226 415.61 1.87   

รวม 228 427.36    
2.ด้านการรับรู้รายการ ระหว่างกลุม่ 2 2.10 1.05 1.14 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 226 204.75 0.92   

 รวม 228 206.86    
3.ด้านการวัดมูลค่า ระหว่างกลุม่ 2 0.58 0.29 0.40 0.67 
 ภายในกลุ่ม 226 159.57 0.71   
 รวม 228 160.16    
4.ด้านค่าเสื่อมราคา ระหว่างกลุม่ 2 1.93 0.96 1.18 0.30 
 ภายในกลุ่ม 226 182.28 0.82   
 รวม 228 184.22    
5.ด้านการด้อยค่า ระหว่างกลุม่ 2 7.23 3.61 3.51 0.03* 

 ภายในกลุ่ม 226 228.47 1.02   
 รวม 228 235.71    
6.ด้านการตดัรายการ ระหว่างกลุม่ 2 2.41 1.20 3.94 0.02* 

 ภายในกลุ่ม 226 67.57 0.30   
 รวม 228 69.98    

7. ด้านการเปิดเผยข้อมูล ระหว่างกลุม่ 2 0.52 0.26 0.59 0.55 
ภายในกลุ่ม 226 97.47 0.44   

รวม 228 98    
8.คะแนนรวม ระหว่างกลุม่ 2 36.09 18.04 1.64 0.19 
 ภายในกลุ่ม 226 2450.84 10.99   
 รวม 228 2486.94    

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้
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ประกอบวิชาชีพบัญชีมีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนดกลางและขนาดย่อม  ด้านการรับรู้รายการ  ด้านการด้อยค่า ด้านการตัดรายการ ค่า
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวได้ว่า ถ้าระดับการศึกษาที่ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทท่ี 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต่างกันตาม
ไปด้วย 
 

ตารางที่ 2 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำแนกตามอายุ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
บทท่ี 17 เร่ืองท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์  

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F P-Value 

1.ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ขนดกลางและย่อม 

ระหว่างกลุม่ 2 10.16 2.54 0.53 0.71 
ภายในกลุ่ม 226 417.20 1.87   

รวม 228 427.36    
2.ด้านการรับรู้รายการ ระหว่างกลุม่ 2 1.99 0.49 2.06 0.86 
 ภายในกลุ่ม 226 208.29 0.93   

 รวม 228 210.29    
3.ด้านการวัดมูลค่า 
 

ระหว่างกลุม่ 2 5.77 1.44 1.70 0.14 
ภายในกลุ่ม 226 155.07 0.69   

รวม 228 160.85    
4.ด้านค่าเสื่อมราคา ระหว่างกลุม่ 2 5.17 1.37 2.58 0.86 
 ภายในกลุ่ม 226 179.26 0.80   
 รวม 228 184.79    
5.ด้านการด้อยค่า ระหว่างกลุม่ 2 10.50 2.62 2.2 0.06* 
 ภายในกลุ่ม 226 225.22 1.01   
 รวม 228 235.75    
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนดย่อม บท
ที่ 17 เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F P-Value 

6.ด้านการตดัรายการ ระหว่างกลุม่ 2 2.72 0.30 2.21 0.32 
 ภายในกลุ่ม 226 68.02    

 รวม 228 70.74    
7. ด้านการเปิดเผยข้อมูล ระหว่างกลุม่ 2 2.02 0.56 1.16 0.20 

 ภายในกลุ่ม 226 96.47 0.43   
 รวม 228 98.49    

8.คะแนนรวม ระหว่างกลุม่ 2 64.99 16.24 1.35 0.25 
 ภายในกลุ่ม 226 2425.98 10.87   
 รวม 228 2490.98    

 

 จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีอายุที่ต่างกัน  มีความรู้ความเข้าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน  คือ ด้านการด้อยค่า ค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวได้ว่า ถ้าอายุผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตา่งกัน เช่น 
ถ้าอายุน้อยทำให้ประสบการณ์ในการทำงานมีน้อยส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้อยตามไปด้วย แต่ถ้าอายุมากให้ประสบการณ์ในการ
ทำงานมีมากส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 
17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากตามไปด้วย 
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ตารางที่ 3  ความแตกต่างค่าเฉลีย่ของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม บทท่ี 17 เร่ืองท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์  

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MF F P-
Value 

1.ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินสำหรบักิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ระหว่างกลุม่ 2 1.52 0.38 0.19 0.93 

ภายในกลุ่ม 226 425.83 1.91   
รวม 228 427.36    

2.ด้านการรับรู้รายการ ระหว่างกลุม่ 2 8.78 2.19 2.42 0.04* 
 ภายในกลุ่ม 226 201.50 0.98   

 รวม 228 210.29    
3.ด้านการวัดมูลค่า ระหว่างกลุม่ 2 3.01 0.75 1.06 0.37 

 ภายในกลุ่ม 226 157.83 0.71   
 รวม 228 160.85    
4.ด้านค่าเสื่อมราคา ระหว่างกลุม่ 2 4.53 1.13 1.39 0.23 

 ภายในกลุ่ม 226 180.25 0.81   
 รวม 228 184.79    

5.ด้านการด้อยค่า ระหว่างกลุม่ 2 2.47 0.61 0.58 0.67 
 ภายในกลุ่ม 226 233.25 1.05   
 รวม 228 235.72    
6.ด้านการตดัรายการ ระหว่างกลุม่ 2 1.98 0.449 1.59 0.17 

 ภายในกลุ่ม 226 68.75 0 . 3 1   
 รวม 228 70.74    
       

7. ด้านการเปิดเผยข้อมูล ระหว่างกลุม่ 2 1.29 0.32 0.73 0.57 
ภายในกลุ่ม 226 97.20 0.44   

รวม 228 98.49    
8.คะแนนรวม ระหว่างกลุม่ 2 21.01 5.25 0.47 0.75 

 ภายในกลุ่ม 226 2469.96 11.07   
 รวม 228 1490.98    
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำแนกตามประสบการณ์ 
พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มีความรู้ความเข้าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน คือ ด้านการรับรู้รายการ ค่า
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวได้ว่า ถ้าอายุผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ที่
ต่างกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ต่างกัน เช่น ถ้าประสบการณ์ในการทำงานมีน้อยส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้อยตามไปด้วย แต่ถ้าประสบการณ์ใน
การทำงานมีมากส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากตามไปด้วย 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานฉบับนี้อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ71.05) ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤนาถ ศราภัยวานิช และคณะ, 2561 ศึกษา
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกบวิชาชีพบัญชีมีความรู้อยูใ่นระดับน้อย  มีประเด็นที่น่าสนใจจากผลการศึกษาครัง้นี้
สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตของสุวรรณี รุ่งจตุรงค์, 2558 ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีระดับ
การศึกษาท่ีต่างกันไม่ส่งผลต่อปัจจัยต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจก
การที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ แต่พิจารณาเป็นรายด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อ
ความรู้ความเข้าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ์ สุขวิบูลย์, 2549 เรื่องความรู้ความคิดเห็นและผลที่
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันใน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี แตกต่างกัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ในด้านระดับอายุที่แตกต่างกัน จากผู้วิจัยมีการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีงานวิจัยท่ีสอดคล้อง  ส่วนประเด็นในด้านประสบการณ์การทำงาน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร ที่
ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี รุ่งจตุรงค์, 2558 ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี
ประสบการณ์ทำงานมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีมานานย่อมมีความเข้าใจในข้อมูลทางการบัญชีมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
1. มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานฉบับนี้ ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวน้อย 
และแนวทางการนำมาใช้มาตรฐานดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการ ของสภาวิชาชีพบัญช ี

2. ในอนาคตข้างหน้าที่จะนำมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ควรจัดให้มีหลักสูตรการอบรมกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
สามารถเป็นแนวทางในส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพัฒนาตนเองเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์   
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