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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ เพื่อศึกษาระดบัปัญหาในการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และเพ่ือศึกษาความ
แตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจและขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกนั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้าํบญัชีของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขต
จงัหวดัสระบุรี โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 39 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นค่าความถ่ีเทียบเป็นร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรทั้ง 2 กลุ่มท่ี
เป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples t-test)   
 ผลการศึกษา พบว่า ผูท้าํบญัชีมีระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีโดยรวม
ระดบัปานกลาง และธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาในการรับรู้
รายการและการวดัมูลค่า เก่ียวกบั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้
การกาํหนดให้ดอกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงการนาํเสนองบการเงิน และการ
เปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช ้โดยรูปแบบธุรกิจบริษทัจาํกดั มีระดบัปัญหาสูงกว่ารูปแบบ
ธุรกิจหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ส่วนขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลใหร้ะดบัปัญหาในการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะแตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this independent study were to determine the levels of compliance 
problems based on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities 
(TFRS for NPAEs) and to investigate whether there were differences between the levels of 
compliance problems based on TFRS for NPAEs on Gas Station in Saraburi, which had different 
types of business operation and sizes of gas station 
 The sample consisted of 39 participants, accounting for 92.86 percent of total population 
who were bookkeepers of the gas stations in Saraburi. The questionnaire was used as a research 
instrument for data collection. Data analysis was conducted by using descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Considering statistic tool used for hypothesis 
testing, the independent samples t-test was used to investigate the difference between two 
independent groups.   
 The results of the independent study indicated that the bookkeepers had compliance 
problems at a medium level regarding TFRS for NPAEs. Besides,  different business types of gas 
stations provided different results in terms of compliance problems including  recognition and 
measurement of property, plant, and equipment, recognition and measurement of income, interest 
income received based on an actual return basis, presentation of financial of financial statements, and 
of accounting policy. Furthermore, due to business types, companies limited seemed to have higher 
levels of compliance problems than limited partnerships. On the other hand, different sizes of business 
did not significantly affect the levels of compliance problems based on TFRS for NPAEs (p > 0.05).  
 
Keyword: Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities, Gas Station 
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บทที ่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภไ์ดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 20/2554 เร่ือง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards 
for Non-Publicly Accountable Entities  หรือ TFRS  for NPAEs) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2554 ให้
ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
เน่ืองจากไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และตระหนกัว่ากิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะน้ีมีความแตกต่างท่ีสําคญั
จากกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นจาํนวนผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการ แหล่งระดมเงินทุน 
หรือความซับซ้อนของธุรกรรม ซ่ึงจากขอ้มูลกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ณ 31 ต.ค. 2554 มีนิติบุคคลท่ี
ยงัคงอยู่ทั่วประเทศทั้ งส้ิน 575,354 ราย แบ่งเป็นประเภทบริษัทจาํกัด ห้างหุ้นส่วนจาํกัด และ          
หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล   จาํนวน 574,438  ราย นิติบุคคลประเภท บริษทัมหาชน จาํกดั  จาํนวน 
916 ราย (ตั้งแต่เร่ิมใช ้พ.ร.บ. มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2521) จากสัดส่วนของนิติบุคคลดงักล่าวเห็นไดว้่า
นิติบุคคลส่วนใหญ่ของประเทศไทยจดัเป็นกิจการท่ีไม่ไดมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะตามคาํนิยามของ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะซ่ึงจะตอ้งจดัทาํรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ี   
 จากการศึกษาขอ้มูลสําหรับแนวปฏิบติัในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะก่อนการประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะซ่ึงเดิมเรียกว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสรุปไดว้่า กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะตอ้งจดัทาํรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ควบคู่กบัประกาศฉบบัท่ี 21/2550 
ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ เร่ืองการยกเวน้การบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี สาํหรับกิจการท่ีไม่ใช่บริษทั
มหาชนจาํกดั ไม่ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 8 ฉบบั ดงัต่อไปน้ี 
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 1)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 เร่ืองการเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 2)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 3)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 4)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 5)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 6)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 7)  มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 47 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 8)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผูศึ้กษามุ่งเนน้ศึกษาปัญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ี
ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในกลุ่มธุรกิจขายปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิง (สถานีบริการนํ้ ามนั) ในจงัหวดั
สระบุรี เน่ืองจากจงัหวดัสระบุรีเป็นศูนยก์ลางของประเทศไทยในการคมนาคมขนส่งสู่ภูมิภาคต่าง ๆ
เป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้เกษตรหรืออุตสาหกรรม จากภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปสู่
แหลมฉบงัและชายฝ่ังทะเลตะวนัออกโดยไม่ตอ้งผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ประกอบกบั
ปัจจุบนัแนวโนม้การประกอบธุรกิจของสถานีบริการนํ้ ามนัในปัจจุบนัไม่ไดมุ่้งเนน้จากการจาํหน่าย
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพียงอยา่งเดียว แต่มีการพฒันาสถานีบริการให้มีภาพลกัษณ์ใหม่ครบวงจรในรูปแบบ
ต่าง ๆ กนั เช่น สถานีบริการ ปตท. จะมีภาพลกัษณ์ของสถานีบริการในลกัษณะPTT Park พร้อมขยาย
ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ ไม่ว่าจะเป็น เซเว่น อีเลฟเว่นหรือ ร้านจาํหน่ายอาหารท่ีมีช่ือเสียงระดบั
โลกหลายราย เช่น แมคโดนัลด์ เอแอนด์ดับบลิว ส่วนสถานีบริการนํ้ ามนัรายอ่ืน ๆ ก็ต่างมีการ
ดาํเนินการร้านสะดวกซ้ือภายในช่ือท่ีแตกต่างกนั เช่น สถานีบริการนํ้ ามนัเชลล ์ภายใตช่ื้อ“ ซีเล็ค”
สถานีบริการนํ้ ามันคาลเท็กซ์ ภายใต้ช่ือ “สตาร์มาร์ท”สถานีบริการนํ้ ามันบางจาก  ภายใต้ช่ือ           
“เลมอนกรีน”  เป็นตน้  
 จากการสงัเกตและทาํการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถานีบริการนํ้ามนัในเขตจงัหวดัสระบุรี 
พบว่ามีหลายสถานีท่ีประกอบกิจการในลกัษณะครบวงจร ทั้งจาํหน่ายนํ้ ามนั ร้านสะดวกซ้ือ ร้าน
กาแฟสด ร้านจาํหน่ายสินคา้ OTOP รวมไปถึงร้านอาหารแบรนดต่์าง ๆ และมีการกระจายความเส่ียง
ในการลงทุนดว้ยการให ้บริษทั ปตท. คา้ปลีก เป็นผูเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ NGV จบันบั
ไดว้่าลกัษณะการประกอบการดงักล่าว จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีในส่วนของท่ีดิน 
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อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้ากการให้เช่าเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงในส่วน
ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์น้ีนบัไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards:TFRS) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะได้แก่  การประมาณการร้ือ การขนยา้ย และ
การบรูณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ในปัจจุบนั และยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น การรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การจาํหน่ายหน้ีสูญโดยไม่คาํนึงถึงหลกัเกณฑภ์าษีอากรดงันั้น จึงเป็นท่ีมา
ของการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีจากเดิมท่ีประเทศไทยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial 
Reporting Standards:TFRS) เพียงชุดเดียวท่ีใช้กับทุกกิจการ จนมีการพฒันาและผลกัดันให้มี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเพ่ิมอีกหน่ึงชุด โดยใหถื้อ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554          
เป็นตน้ไปนั้น จะส่งผลให้ผูท้าํบญัชีของธุรกิจประสบปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ี หรือไม่อยา่งไร 
 
1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 

 การศึกษาปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
ดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาระดับปัญหาของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามัน ในการท่ีจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในดา้นการรับรู้รายการ 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
 2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัปัญหาของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีมีรูปแบบและขนาด
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 
 3.  เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลและแนวทางและใหก้บัผูใ้ชง้บการเงินอ่ืน ๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น 
เป็นหลกัฐานทางดา้นวิชาการเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวิชาชีพบญัชี เป็นขอ้มูลสนบัสนุน
ในการจดัทาํแนวการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  และเป็นขอ้มูลสาํหรับหน่วยงานกาํกบัดูแลการเสีย
ภาษี เป็นตน้ 
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1.3  สมมติฐานการวจัิย 

 สถานประกอบการประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีรูปแบบ
ธุรกิจ และ ขนาดของกิจการท่ีต่างกนัจะมีระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะแตกต่างกนั 
 

1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

 1.  ทาํการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในการรับรู้รายการ การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึง
บุคคลท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ีได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในฐานะผูท้าํบัญชี ตาม
พระราชบญัญติัการบญัชีพ.ศ. 2543  เท่านั้นเน่ืองจากเป็นผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติังานตามมาตรฐานการบญัชี
โดยตรง 
 2.  กลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในจงัหวดัสระบุรี
ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทหา้งหุน้ส่วนจาํกดั และบริษทั จาํกดั  
 

1.5  คาํจํากดัความในการวจัิย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(Thai 
Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities  หรือ TFRS  for 
NPAEs) หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
ตามประกาศฉบบัท่ี 20/2554 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2554 และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 
128 พิเศษ 53 ง ประกาศ ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงิน หรือ
งบกาํไรขาดทุน 

การวดัมูลค่า  หมายถึง  การกาํหนดจาํนวนเงินท่ีเป็นตวัเงินเพื่อรับรู้องคป์ระกอบของ      
งบการเงิน 

สถานีบริการนํา้มัน  หมายถึง การประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ในรหสัธุรกิจ 50500 
ตามความหมายของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
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1.6  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1  แสดงกรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

1.  คุณลกัษณะของผูท้าํบญัชี 

2.  รูปแบบของกิจการ 

3.  ขนาดของกิจการ 

ปัญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ ประเภทสถานีบริการนํ้ามนั 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

2. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

3. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

4. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้

5. การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ

การเงิน 
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1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1.  ผูบ้ริหารของธุรกิจประเภทสถานีบริการนํ้ ามนั รวมถึงผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนัทราบระดบัปัญหาการปฏิบติังานบญัชีจากการปฏิบติัตามตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะในด้านการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การ
นาํเสนองบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน เพื่อนาํไปเป็นแนวทางในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาในการจดัทาํบญัชีท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การส่งเสริมให้ผูท้าํบญัชีไดรั้บการอบรม
เพิ่มเติม 
 2.  เป็นขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการออกมาตรฐานฉบบัน้ีนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาระดบั
ปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
เป็นแนวทางในการสร้างความเขา้ใจให้กบัผูป้ฏิบติังานบญัชีเพิ่มเติม เช่น การนาํเสนอตวัอย่าง การ
จดัการอบรมเพ่ิมเติม  
 3.  ผูใ้ชง้บการเงินอ่ืน ๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้มูลและแนวทางในการศึกษามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ รวมถึงเป็นแหล่งขอ้มูลทางดา้นวิชาการ
เพื่อใชใ้นการจดัทาํเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชาชีพบญัชี เป็นขอ้มูลในการจดัทาํแนวการ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับหน่วยงานกาํกบัดูแลการเสียภาษี เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง   “ปัญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี” ผูศึ้กษา
ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัดงัน้ี 

2.1  ลกัษณะทัว่ไป และแนวโนม้การประกอบกิจการประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั 
2.2  รูปแบบองคก์รธุรกิจ 
2.3  เกณฑใ์นการแบ่งขนาดของกิจการ 
2.4  ขอบเขตและสาระสาํคญัในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ 

กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
2.5  การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
2.6  ประเดน็ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี

ส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
2.7  ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดัสระบุรี 
2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1   ลกัษณะทัว่ไปและแนวโน้มการประกอบกจิการประเภทธุรกจิสถานีบริการนํา้มัน 
 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ลกัษณะของการจดัทาํบญัชีในแต่ประเภทธุรกิจยอ่มมีความซบัซอ้นและ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะ และแนวโนม้ในการประกอบกิจการ เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้น
การประกอบการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงลกัษณะทัว่ไปและแนวโน้มในการประกอบ
กิจการของสถานีบริการนํ้ามนั ดงัน้ี 
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ลกัษณะทัว่ไปของสถานีบริการนํา้มัน  
ธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ตามความหมายของการกาํหนดรหสัธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจ 

การคา้ หมายถึง การดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการขายปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนตย์านยนตแ์ละ
จกัรยานยนต์เช่น นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนั ปิโตรเลียม แก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงท่ีใช้สําหรับเรือและอากาศยานรวมถึงการขายปลีกแก๊ส ผลิตภณัฑ์
นํ้ ามนัหล่อล่ืนผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นตวัให้ความเยน็แก่เคร่ืองยนต ์ผลิตภณัฑ์ท่ีใชท้าํความสะอาดและ
ผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนๆ ท่ีใชส้ําหรับ ยานยนต์ หรือใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์นเช่นนํ้ ามนัก๊าด กิจการใดท่ีมี
วตัถุประสงคห์ลกัเป็นการขายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือนํ้ ามนัหล่อล่ืน ให้จดั ประเภทไวใ้นหมู่ใหญ่น้ีดว้ย
ยกเว้นการขายส่งเช้ือเพลิงจดัประเภทไวใ้นหมู่ยอ่ยการขายส่งเช้ือเพลิงท่ีเป็นของแขง็ ของเหลว แก๊ส 
และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งการขายปลีกแก๊สปิโตรเลียมเหลวเพ่ือประกอบอาหารหรือทาํความร้อนจดั
ประเภทไวใ้นหมู่ยอ่ย การขายปลีกสินคา้ อ่ืนๆ ในร้านคา้เฉพาะอยา่ง (www.dbd.go.th) 

แนวโน้มการประกอบธุรกจิสถานีบริการนํา้มัน 
 จากการศึกษาบทความออนไลน์ไดก้ล่าวถึงแนวโนม้การประกอบธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั
ไวว้่า(www.siamturakij.com) แต่เดิมในอดีต การแข่งขนัของธุรกิจนํ้ ามนัจะแข่งขนักนัในธุรกิจหลกั 
(Core Business) ซ่ึงก็คือ การจาํหน่ายนํ้ ามนัทั้งหลาย เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ ามนัหล่อล่ืนแต่จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํให้ธุรกิจนํ้ ามนัมาแข่งขนักนัท่ีองค์ประกอบของสถานีบริการ
นํ้ามนัดา้นอ่ืนๆแทน องคป์ระกอบของสถานีบริการนํ้ามนันั้นประกอบไปดว้ย 5 ส่วนดว้ยกนั คือ 

1.  สถานีบริการนํ้ามนัจะเป็นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการเติมนํ้ามนัจะมีหวัจ่ายของนํ้ามนัชนิดต่างๆ 
เช่นหวัจ่ายของนํ้ามนัเบนซิน หวัจ่ายของนํ้ามนัดีเซล เป็นตน้  

2.  ร้านสะดวกซ้ือซ่ึงแตกต่างกนัไปตามขนาดและแบรนด์ของกิจการ เช่น สถานีบริการ 
ปตท. จะมีพนัธมิตร คือ เซเว่นอีเลฟเว่น ในการดาํเนินการ สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก ดาํเนินการ
ภายใตช่ื้อ “เลมอนกรีน” สถานีบริการนํ้ ามนัเชลล ์ดาํเนินการภายใตช่ื้อ “ซีเล็ค” เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะ
ของการมีร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการนํ้ามนัดงักล่าวเรียกวา่ “จีสโตร์ (G-Store :  
Gas Station Store) 

3.  ร้านจาํหน่ายอาหารซ่ึงมีทั้งประเภทร้านจาํหน่ายอาหารทัว่ไป เช่น ขา้วแกง ก๋วยเต๋ียว 
จนถึงการมีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  เช่น แมคโดนลัดเ์อแอนดด์บับลิว เป็นตน้  

4.  ร้านกาแฟซ่ึงในอดีตร้านกาแฟในสถานีบริการนํ้ามนั จะเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว 1  
สถานีมี 1 ร้าน ซ่ึงในปัจจุบนัหลายๆป๊ัมก็ยงัคงเป็นลกัษณะน้ีอยู ่แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบนัร้านกาแฟใน
สถานีบริการนํ้ามนัมีการเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมค่อนขา้งมากเดิมสถานีบริการนํ้ามนัเจท็ มีพนัธมิตร
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ท่ีดีอย่าง บ้านไร่กาแฟจนถึงปัจจุบันเราก็จะพบเห็นร้านกาแฟสาขาของแบล็คแคนยอนหรือ              
คาเฟ่อเมซอน (Cafe Amezon )ในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท.เน่ืองจากร้านกาแฟประเภทดงักล่าวจะมี
การกาํหนดสูตรใน การชงกาแฟ และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆรวมถึงควบคุมคอนเซปตข์องร้าน ใหมี้ลกัษณะท่ี
เหมือนกนัเพื่อเป็น การสร้างภาพลกัษณ์และปตท. จะมีร้านกาแฟตน้แบบให้แต่ละสถานีนาํไปเปิด
ดาํเนินการใหเ้หมือนกนั 

5.  บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น หอ้งนํ้าสะอาด เติมลม และสวนหยอ่มเพื่อการพกัผอ่น 
 แนวโนม้ขา้งตน้สอดคลอ้งกบัหน่ึงในพนัธกิจของ บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั 
คือ ขยายฐานธุรกิจสะดวกซ้ือนอกสถานีบริการเพ่ือเป็นฐานรายไดอี้กทางหน่ึง (www.pttplc.com) ซ่ึง
เห็นไดช้ดัเจนว่าปัจจุบนัสถานีบริการนํ้ ามนัของ ปตท.มีความทนัสมยั และความหลากหลายของร้าน
สะดวกซ้ือไวพ้ร้อมรองรับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้มากข้ึน 
 
2.2  รูปแบบองค์กรธุรกจิ 

นอกจากการทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะทัว่ไปและแนวโนม้ของการประกอบธุรกิจสถานี 
บริการนํ้ ามนัขา้งตน้แลว้ รูปแบบขององคก์รธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ขั้นตอนและความซบัซอ้นของการปฏิบติังานบญัชีเช่นกนั ซ่ึงสํานักงานพฒันาธุรกิจการคา้ไดมี้การ
กาํหนดรูปแบบองคก์รธุรกิจดงัภาพต่อไปน้ี 
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 กฎกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนดจาํนวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยข์องวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 อาศยัอาํนาจพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม พ.ศ.2543 ไดก้าํหนดลกัษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 2.1  แสดงหลกัเกณฑก์ารแบ่งขนาดของวิสาหกิจขนาดกลาง 

ประเภทกจิการ เงื่อนไข 
จํานวนพนักงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 

กิจการผลิตสินคา้ ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
กิจการใหบ้ริการ ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 30 คน ไม่เกิน 60  ลา้นบาท 

 
ตารางที ่ 2.2  แสดงหลกัเกณฑก์ารแบ่งขนาดของวิสาหกิจขนาดยอ่ม 

ประเภทกจิการ เงื่อนไข 
จํานวนพนักงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 

กิจการผลิตสินคา้ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
กิจการใหบ้ริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30  ลา้นบาท 

 เงื่อนไขเพิม่เติมในการพจิารณาขนาดของธุรกจิในกรณีท่ีจาํนวนการจา้งงานของกิจการใด
เขา้ลกัษณะของวิสาหกิจขนาดยอ่ม แต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้ลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมี
จาํนวนการจ้างงานเขา้ลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้ลกัษณะของ
วิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจาํนวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรท่ีน้อยกว่าเป็นเกณฑ์การ
พิจารณา  
 นอกจากหลกัเกณฑใ์นการแบ่งขนาดของกิจการขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัมีแนวความคิดว่าขอ้มูล
ดา้นทุนจดทะเบียน รายได ้และขนาดของสถานีบริการนํ้ ามนั น่าจะส่งผลต่อระดบัปัญหาของการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะดว้ย เน่ืองจาก
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นท่ีมาของความหลากหลายในการดาํเนินงาน เช่น สถานีบริการท่ีมีจาํนวนมิเตอร์หัว
จ่ายจาํนวนมาก กน่็าจะมีพื้นท่ีของสถานีบริการมาก ซ่ึงเป็นท่ีมาของการดาํเนินการในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี
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นอกเหนือจากการจาํหน่ายนํ้ ามนัเพียงอย่างเดียว เม่ือมีรูปแบบดาํเนินงานอ่ืน ๆก็เป็นแหล่งท่ีมาของ
รายไดท่ี้หลากหลายข้ึนเช่นกนั 
 ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษางบการเงินของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนัในเขตจงัหวดัสระบุรี พบว่า
มีรายไดต้ั้งแต่ประมาณ 4 ลา้นบาท จนถึง 400 ลา้นบาท แต่ส่วนใหญ่จะอยูร่ะหว่าง ไม่เกิน 100 ลา้น
บาท 
 ดา้นขนาดของสถานีบริการไดท้าํการศึกษาจากแนวทางของ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)  
พบวา่มีการแบ่งขนาดของสถานีบริการนํ้ามนัออกเป็น 3 ขนาด คือ (www.pttplc.com) 
 (1)  สถานีบริการนํ้ามนัขนาดเลก็ มีแท่นจ่ายนํ้ามนั 1-2 แท่นจ่าย 
 (2)  สถานีบริการนํ้ามนัขนาดกลาง มีแท่นจ่ายนํ้ามนั 3-4 แท่นจ่าย 
 (3)  สถานีบริการนํ้ามนัสมบูรณ์แบบ (ขนาดใหญ่)  มีแท่นจ่ายนํ้ามนั 5 แท่นจ่ายข้ึนไป 
 ผูศึ้กษาจึงประยุกต์ขนาดของสถานีบริการนํ้ ามนัขา้งตน้ ในการกาํหนดขนาดของธุรกิจ
สถานีบริการนํ้ ามนัในเขตจงัหวดัสระบุรีซ่ึงแบ่งตามมิเตอร์หัวจ่าย คือ จากการสังเกตสถานีบริการ
นํ้ามนัส่วนใหญ่ 1 แท่นจ่าย จะมีมิเตอร์หวัจ่ายประมาณ 6 หวัจ่าย  
 
2.4  ขอบเขตและสาระสําคญัในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มี    
        ส่วนได้เสียสาธารณะ 
 ความหมาย   กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities)  
หมายถึงกิจการท่ีไม่ใช่กิจการดงัต่อไปน้ี 

(1)  กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ 
(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย์
รวมทั้งตลาดในทอ้งถ่ินและในภูมิภาค) หรือกิจการท่ีนาํส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาํส่งงบ
การเงินของกิจการให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
หน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการออกขายหลกัทรัพยใ์ดๆในตลาดสาธารณะ 

(2)  กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจหลกัในการดูแลสินทรัพยข์องกลุ่มบุคคลภายนอกในวง 
กวา้ง ไดแ้ก่สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม
ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น เป็นตน้ 

(3) บริษทัมหาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
(4) กิจการอ่ืนท่ีจะกาํหนดเพิ่มเติม 
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 ขอบเขตการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

(1) ใชก้บักิจการ NPAEs ซ่ึงเป็นไปตามคาํนิยามเท่านั้น 
(2) มีเร่ืองใดท่ีมาตรฐานฉบบัน้ีไม่กาํหนดไวกิ้จการอาจใชม้าตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดโดยอา้งอิงจาก IFRS 
(3) กิจการ NPAEs ท่ีประสงคจ์ะใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพ 

บญัชีกาํหนดโดยอา้งอิงจาก IFRSก็สามารถทาํไดโ้ดยตอ้งถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวทุกฉบบัและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 กรอบแนวคดิ 

(1) ขอ้สมมติท่ีใช ้คือ เกณฑค์งคา้งและการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
(2) วตัถุประสงคห์ลกัของการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานน้ี คือการใหข้อ้มูล 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 
(3) ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินคือ เช่ือถือไดแ้ละเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
การนําเสนองบการเงิน 
(1) กาํหนดใหจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนงบแสดงการ 

เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(2) ไม่กาํหนดใหจ้ดัทาํงบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมแต่หากกิจการเห็นถึง 

ประโยชน์กส็ามารถจดัทาํได ้
 
 เนือ้หาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
 ลกัษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ
แบ่งเป็น แบ่งเน้ือหาออกเป็น 22  บท ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 2.3  แสดงเน้ือหาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย 
                      สาธารณะ  

บทที ่ เร่ือง 
1 ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์
2 ขอบเขต 
3 กรอบแนวคิด 
4 การนาํเสนองบการเงิน 
5 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ี 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุน 

10 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13 ตน้ทุนการกูย้มื 
14 สญัญาเช่า 
15 ภาษีเงินได ้
16 ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
18 รายได ้
19 การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์
20 สญัญาก่อสร้าง 
21 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
22 การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงและวนัถือปฏิบติั 

(ชุติมา  รชนีกรไกรลาศ, 2554 : 3) 
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 แนวทางทีอ่าจเลอืกปฏิบัติ 
 มาตรฐานรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะไดก้าํหนดแนวทาง
สาํหรับกิจการท่ีมีความพร้อมในการการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for PAEs 
ได ้2 ฉบบัดงัน้ี 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for PAEs ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 
พนกังาน  

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for PAEs ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 
 วนัถือปฏิบตัิของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสีย 

สาธารณะ   
 ใชก้บังบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554  ใหกิ้จการรับรู้ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายโดยปรับยอ้นหลงัยกเวน้ไม่สามารถทาํไดใ้นทางปฏิบติัให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัที  
เป็นตน้ไป 
(ท่ีมา : http://www.fap.or.th/subfapnews.php?id=280) 

 
2.5  การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า  การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการ 
       รายงานทางการเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

จากการศึกษารายละเอียดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี 
ส่วนไดเ้สียสาธารณะพบว่าในแต่ละบทของมาตรฐานมีประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือ
สําคญัให้ผูท้าํบญัชีนํามาตรฐานไปปฏิบติังาน ประกอบด้วย การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า  การ
นาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงิน  
หรืองบกาํไรขาดทุน ซ่ึง (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และคณะ, 2554 : 23-1-16) ไดใ้หค้าํนิยามการรับรู้
รายการเพิ่มเติม คือ การบนัทึกรายการคา้ในสมุดบญัชีนัน่เอง ซ่ึงการรับรู้รายการมี 2 จุดเวลา คือ 
 1.1  ณ วนัท่ีเกิดรายการ หรือการรับรู้รายการเร่ิมแรก    
 1.2  ณ วนัส้ินงวดบญัชี หรือการรับรู้รายการในภายหลงั 

การวัดมูลค่า  หมายถึง  การกาํหนดจาํนวนเงินท่ีเป็นตวัเงินเพื่อรับรู้องค์ประกอบของ      
งบการเงิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะมีเกณฑท่ี์ใช้
ในการวดัมูลค่า ดงัน้ี  
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1. ราคาทุนเดิม หมายถึง จาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีตอ้งจ่ายชาํระ 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก หรือจาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ไดรั้บจากการก่อหน้ีสิน ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

2. ราคาทุนปัจจุบนั หมายถึง จาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีตอ้งจ่าย 
ชําระเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเทียบเคียงกันกับสินทรัพย์นั้ น หรือจาํนวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดท่ีจะตอ้งใชใ้นการชาํระภาระผกูพนัในขณะนั้น 

3. มูลค่าท่ีจะไดรั้บหรือชาํระ หมายถึง จาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี 
จะไดจ้ากการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่การบงัคบัขายในวนัท่ีวนัท่ีวดัมูลค่าของสินทรัพยน์ั้น หรือจาํนวน
เงินสดหรือรายการเท่าเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินโดยไม่ตอ้งคิดลด 

4. มูลค่าปัจจุบนั  หมายถึง  การแสดงสินทรัพยด์ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน 
สดรับสุทธิในอนาคตซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยน์ั้นในการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ และ
การแสดงหน้ีสินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ ซ่ึงคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสินในการ
ดาํเนินงานตามปกติของกิจการ 

5. มูลค่ายติุธรรม  หมายถึง  จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์
หรือจ่ายชาํระหน้ีกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน เช่น ราคาตลาด            
(ซ้ือขายคล่อง) หรือมูลค่าปัจจุบนัของราคาท่ีจะตอ้งชาํระ เพื่อโอนหน้ีสินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
เป็นตน้ 
 การนําเสนองบการเงิน 
 ในการนาํเสนองบการเงินของกิจการจะตอ้งนาํเสนองบการเงินตามแนวทางของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะและเป็นไปตาม ประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซ่ึงผูว้ิจยัขอนาํเสนอรูปแบบงบ
การเงินเฉพาะรูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วนจาํกดั และบริษทั จาํกดั ตามขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

หลกัการทัว่ไปในการนําเสนองบการเงิน 
 1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะฉบบัน้ี
กาํหนดใหง้บการเงินท่ีสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ย 

    (1)  งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินของกิจการ 
ณ วนั ส้ินงวด 

        (2)  งบกาํไรขาดทุนแสดงถึงผลการดาํเนินงานของกิจการสาํหรับงวด 
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    (3)  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของแสดงถึงการเปล่ียนแปลงใน 
รายการท่ีเป็นองคป์ระกอบต่างๆของเจา้ของในระหวา่งงวด 

    (4)  หมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัทาํ 
งบการเงินนโยบายการบญัชีท่ีใชแ้ละขอ้มูลอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีนาํเสนอในงบการเงิน 

2.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่กาํหนดใหกิ้จการตอ้งทาํงบกระแสเงิน 
สดแต่หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของงบกระแสเงินสดก็สามารถจดัทาํไดโ้ดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs) ท่ีวา่ดว้ยงบกระแสเงินสด 

3.  กิจการตอ้งจดัทาํงบการเงินอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังงบการเงินควรนาํเสนอขอ้มูลท่ี 
เปรียบเทียบไดโ้ดยรายการต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอในงบการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบไดก้บัรายการท่ี
นําเสนอสําหรับงวดก่อนหากกิจการมีความประสงค์จะจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลงบการเงิน
ระหวา่งกาลนั้นตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

4.  รายการท่ีมีลกัษณะหรือหนา้ท่ีท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่ละประเภทท่ีมีสาระสาํคญัตอ้งแยก 
แสดงในงบการเงินรายการท่ีมีลกัษณะหรือหนา้ท่ีท่ีไม่คลา้ยคลึงกนัแต่ละรายการตอ้งแยกแสดงในงบ
การเงินเวน้แต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสาํคญั 

5.  กิจการตอ้งไม่นาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินหรือรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาหกักลบกนั 
นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขอ้กาํหนดหรืออนุญาตใหห้กักลบได ้

6.  งบการเงินของกิจการตอ้งมีการระบุเอกลกัษณ์อยา่งชดัเจนโดยตอ้งแสดงรายการ 
ต่อไปน้ี 

     (1)  ช่ือของงบการเงินเช่นงบแสดงฐานะการเงินงบกาํไรขาดทุนเป็นตน้ 
     (2)  ช่ือของกิจการท่ีเสนอรายงานและการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลดงักล่าวนบั 

จากส้ินรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน 
    (3)  วนัท่ีส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีหรือรอบระยะเวลารายงานของงบการเงิน 
    (4)  สกลุเงินท่ีใชร้ายงาน 
    (5)  จาํนวนหลกัท่ีใชใ้นการแสดงจาํนวนเงินในงบการเงิน 

 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คาํช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ได้
ใหแ้นวทางหรือวิธีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัน้ี 
 1.  รายการย่อแต่ละบรรทดัในหน้างบการเงิน  ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร
ขาดทุน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ ท่ีตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ
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งบการเงินตอ้งระบุเลขท่ีขอ้ของหมายเหตุ เรียงตามลาํดบัรายการก่อน-หลงั ในหนา้งบการเงิน และ
เรียงตามลาํดบัก่อน-หลงั ของส่วนประกอบของงบการเงินดว้ย 
 2.  ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตอ้งมีขอ้มูลท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของงบการเงิน 
 3.  หมายเหตุแต่ละขอ้ควรระบุช่ือเร่ือง และอาจอา้งอิงเลขท่ีขอ้ของหมายเหตุระหวา่งกนัได ้
 นอกจากน้ี กรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินมีจาํนวนขอ้มาก กิจการอาจจดัทาํหน้า
สารบญัหมายเหตุโดยระบุเลขท่ีขอ้ของหมายเหตุและช่ือเร่ือง  
 
2.6  ประเด็นการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มี     
       ส่วนได้เสียสาธารณะ 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 มีความชดัเจนในการให้คาํนิยาม และลดขอ้กาํหนดในการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูล ดงัน้ี 
 คาํนิยาม เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือส้ินระยะเวลา (เงินฝากประจาํ) และบตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน  
 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนท่ีทราบไดแ้ละมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มี
สาระสาํคญั 
 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
 ตอ้งนาํเสนอเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเป็นรายการเดียวกนั  ไม่ควรนาํเสนอ
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หากกิจการ
มีรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ไม่สามารถนาํมาหกักลบกบัรายเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี ้
 มีการเปล่ียนแปลงในประเด็นของการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ และหน้ีสูญไดรั้บคืน โดยไม่
คาํนึงถึงเง่ือนไขทางภาษีอากร และลดทางวิธีการประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญเหลือ 3 วิธี ไดแ้ก่ 

1. วิธีอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือ 
2. วิธีอตัราร้อยละของลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ จาํแนกตามอายลูุกหน้ี 
3. วิธีพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย 
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สินค้าคงเหลอื 
 มีการเปล่ียนแปลงในการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย คือ  
 1.  การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (ราคาท่ีคาดว่าจะขาย
ได ้หกั ประมาณการตน้ทุนผลิตใหเ้สร็จ หรือ ประมาณการตน้ทุนใชใ้นการขาย)  
 2.  การรับรู้ค่าใชจ่้าย ในกรณีการปรับมูลค่าสินคา้ลดลงใหเ้ป็นไปตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ให้รับรู้เป็นตน้ทุนขายในงวดท่ีปรับมูลค่า และรับรู้ผลขาดทุนอ่ืน เช่น ขาดทุนจากสินคา้สูญหาย เป็น
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และกิจการตอ้งจดัประเภทผลขาดทุนดงักล่าวใหม่ในงบการเงินท่ี
นาํมาเปรียบเทียบ เพื่อประโยชน์ในการนาํเสนองบการเงินเปรียบเทียบ 

ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ประเดน็ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
 การวดัมูลค่าเร่ิมแรก  ไดแ้ก่ การใหท้าํการประมาณการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพย ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ใน
ปัจจุบนั และการกาํหนดใหมี้การแยกส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละส่วนท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหาก
จากกนั 
 ต้นทุนที่เกิดขึน้ภายหลัง ไดแ้ก่ ให้รับรู้ตน้ทุนการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย ์
และตน้ทุนจากการตรวจสภาพคร้ังใหญ่ เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 
 การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ  ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ิธีการตีราคาใหม่ 
 การคิดค่าเส่ือมราคา  ให้คาํนวณค่าเส่ือมราคาสําหรับแยกส่วนประกอบของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ท่ีมีนยัสาํคญั และให้มีการทบทวนอายกุารใชง้าน มูลค่าคงเหลือ และวิธีคิดค่าเส่ือมราคา
อยา่งสมํ่าเสมอ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพือ่ขาย 
 กรณีกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จะถือสินทรัพยไ์วเ้พื่อขายโดยพิจารณาจากการท่ีมูลค่าตาม
บญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย ไม่ใช่จากการใช้สินทรัพยน์ั้น กิจการตอ้งจดัประเภท
สินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย โดยไม่ตดัคิดค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดั
จาํหน่าย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 การเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการโดยไม่อนุญาตให้ใชว้ิธีการตี
ราคาใหม่ และการตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่ทราบอายกุารใหป้ระโยชน์แน่นอนให้
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ตดัจาํหน่ายภายใน 10 ปี  และการทบทวนมูลค่าคงเหลือและระยะเวลาตดัจาํหน่ายอยา่งสมํ่าเสมอ ถา้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 เป็นเร่ืองใหม่ยงัไม่เคยมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศไทยมาก่อน แต่เน้ือหาส่วนใหญ่คลา้ยกบัขอ้
ปฏิบติัของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 การรับรู้รายการ ให้กิจการพิจารณาจากคาํนิยามของ “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” ซ่ึง
หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครอง โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพื่อหา
ประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้
ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ หรือใชใ้นการบริหารงานของกิจการ หรือขาย
ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 การวัดมูลค่าเร่ิมแรก  ให้ใชร้าคาทุน โดยการรับรู้รายการตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้
ต่อไปน้ี 
 (1)  มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 (2)  สามารถวดัราคาทุนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ โดยใชว้ิธีราคาทุน โดยแสดงรายการอสงัหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุนนั้นดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า(ถา้มี) 

การจัดประเภทรายการใหม่สําหรับงบการเงินงวดก่อนทีจ่ะประกาศใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
 หากในงบการเงินงวดก่อนจะประกาศใชม้าตรฐานฉบบัน้ี มีรายการท่ีดินหรืออาคารซ่ึง
เป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แต่กิจการแสดงรวมอยูใ่นรายการท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์กิจการตอ้งจดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าวใหม่ในงบการเงินงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 
โดยแสดงเป็นรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการนําเสนองบการเงิน
เปรียบเทียบ 

ต้นทุนการกู้ยมื 
 การรับรู้รายการ ใหร้วมตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า ก่อสร้าง หรือผลิต
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น 
 สาํหรับตน้ทุนการกูย้มือ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ให้รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งวดบญัชีนั้น 
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 สินทรัพย์ที่ เ ข้าเงื่อนไข  หมายถึง  สินทรัพย์ท่ีจ ําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการ
เตรียมพร้อม เพื่อใหส้ามารถนาํสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือนาํไปขาย และกิจการตอ้งรวม
ตน้ทุนการกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเม่ือเขา้เกณฑทุ์กขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รายจ่ายเก่ียวกบัสินทรัพยน์ั้น 
(2) ตน้ทุนการกูย้มืไดเ้กิดข้ึน 
(3) สินทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งดาํเนินการท่ีจาํเป็นในการเตรียมใหอ้ยูส่ภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม 

ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย 
หนีสิ้น ประมาณการหนีสิ้น และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 การวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
(1) ไม่ไดก้าํหนดใหต้อ้งคิดลดประมาณการหน้ีสินใหเ้ป็นปัจจุบนั 
(2) กาํหนดใหรั้บรู้ผลประโยชน์พนกังาน ดว้ยจาํนวนประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
(3) ไม่ตอ้งใชน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยั หรือขอ้สมมติตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน 

การคาํนวณผลประโยชน์พนกังาน และกิจการสามารถเลือกใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ไดแ้ต่
ตอ้งใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

(4) ไม่รับรู้หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน แต่ใหเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รายได้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในประเด็นของ
การรับรู้รายการรายได ้ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากมาตรฐานการบญัชีท่ีเคยปฏิบติั แต่มีความชดัเจนใน
การแบ่งรายไดอ้อกเป็น 3 ประเภท คือ รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และรายไดจ้ากการ
ให้ผูอ่ื้นใชสิ้นทรัพย ์ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ รายไดค่้าสิทธิ และเงินปันผลซ่ึงมีเกณฑ์ในการรับรู้รายการ
ดงัน้ี 
 รายไดค่้าบริการ  วดัมูลค่าตามขั้นความสาํเร็จ 
 รายไดด้อกเบ้ีย  รับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผ้ลไม่แตกต่างจากวิธี
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงอยา่งมีสาระสาํคญั 
 ค่าสิทธิ ตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 เงินปันผล ตอ้งรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
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2.7  ลกัษณะทั่วไปของจังหวดัสระบุรี 
 วสัิยทศัน์ของจังหวดัสระบุรี(Vision) 
 เป็นฐานการผลิตอาหาร วสัดุก่อสร้าง และการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพชั้นนาํ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงัคมอยูดี่มีสุข 
 สรุปสภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวดัสระบุรี 

 1.   เป็นแหล่งหินปูนท่ีมีกาํลงัผลิตปูนซีเมนตม์ากท่ีสุดของประเทศ ผลิตปูนซีเมนต์
ประมาณ 42 ลา้นตนัหรือ 83% ของประเทศ ส่งออกได ้15 ลา้นตนัต่อปี คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 
13,000 ลา้นบาทต่อปีหรือคิดเป็น 95%  
 2.  มีโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างถึง 219 โรงงาน 
 3.  มีระบบชลประทานส่งนํ้าใหแ้ก่เกษตรใชใ้นการเพาะปลูกประมาณ 420,000 ไร่ 
 4.  มีศกัยภาพในการเล้ียงปลาในกระชงัและทาํประมงนํ้าจืดไดห้ลากหลาย รวมถึงการเล้ียง
ปลาในเขตคลองชลประทาน 
 5.  เป็นศูนยก์ลางของประเทศในการคมนาคมขนส่งสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  
(www.saraburi.go.th) 
 

2.8  งานวจัิยทีก่ีย่วข้อง 
 ประนอม  คาํผา (2548) ได้ศึกษาและวิจัย : สภาพปัญหาด้านการบญัชีของสถาน
ประกอบการประเภทห้างหุ้นส่วนจาํกดั และบริษทัจาํกดั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง(2)   มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาดา้นการบญัชี และเพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการทางวิชาการ
ดา้นบญัชีแก่สถานประกอบการ กลุ่มตวัอยา่งเป็นสถานประกอบการประเภทห้างหุ้นส่วนจาํกดั และ
บริษทัจาํกดั ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอาํนาจเจริญ จาํนวน 371 แห่ง พบว่า
ปัญหาดา้นการบญัชี 10 อนัดบัแรกของกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบ ประกอบดว้ย ลูกหน้ีคา้งชาํระเป็นเวลานาน 
บริษทัไม่ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ บนัทึกบญัชีไม่ครบถว้นตามรายการรับ-จ่ายสินคา้ สินคา้ในคลงั
มีจาํนวนมากทาํให้เกิดการเส่ือมสภาพลา้สมยั จดัทาํบญัชีไม่ครบถว้น บนัทึกรายการแยกประเภท
ล่าชา้ เอกสารประกอบการลงบญัชีไม่สมบูรณ์ มีเอกสารประกอบการลงบญัชีแต่ลืมนาํมาลงบญัชี มี
ค่าใชจ่้ายบางรายการไม่สามารถควบคุมไดท้าํให้ค่าใชจ่้ายตวันั้นสูงกว่าปกติ และมีสินคา้หายจาก
คลงัสินคา้ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี คือในปัญหาดงักล่าวพบว่าส่วนหน่ึง
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัมาตรฐานการบญัชี 
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 นิธิดา  สกลุจิตจินดา  (2549)  ไดศึ้กษาและวิจยั : การศึกษาทศันคติของผูท้าํบญัชีท่ีมีต่อ 
ร่างมาตรฐานบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผลการวิจยัพบว่านกับญัชีส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยกบัการท่ีประเทศไทยจะมีมาตรฐานการบญัชีสาํหรับ SMEs โดยเฉพาะ  ซ่ึงเหตุผลสาํคญั 
คือ ผูใ้ชง้บการเงินของ SMEs มีความตอ้งการขอ้มูลในงบการเงินท่ีนอ้ยกว่าผูใ้ชง้บการเงินของกิจการ
ขนาดใหญ่ ประกอบกบั SMEs มีรายการคา้ท่ีไม่ซับซ้อนเท่ากิจการขนาดใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวทางและวตัถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ แต่ในส่วนท่ีแตกต่าง คือ นกับญัชีส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีหลกัเกณฑเ์ชิงปริมาณท่ีเหมาะสม
สาํหรับการจดัประเภท SMEs ในประเทศไทย โดยควรมีการพิจารณาจาก 4 หลกัเกณฑป์ระกอบกนั 
ไดแ้ก่ รายไดร้วม สินทรัพยร์วม ทุนจดทะเบียน และจาํนวนพนักงานซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ผูว้ิจยัในเร่ือง ขนาดของกิจการสามารถแบ่งไดต้ามปัจจยัหลายดา้น และการท่ีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะไม่ไดมี้เกณฑใ์นการจดัประเภทของกิจการ อาจ
ทาํใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั 
 ศิริลกัษณ์  ดว้งทอง (2552)  ไดศึ้กษาและวิจยั : ปัญหาของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  49  (ปรับปรุง  2550)  เ ร่ือง  สัญญาก่อสร้างในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 49 
(ปรับปรุง 2550)  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนในการศึกษาความแตกต่างของระดบัปัญหาใน
แต่ละขนาดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพบว่า ในขนาดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30-49 ล้านบาท 
แตกต่างกันในด้านการวดัมูลค่ารายได้ค่าก่อสร้าง เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับสัญญาก่อสร้างและ
ใบเสร็จรับเงิน และในดา้นการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงานก่อสร้าง ในเร่ืองการรับรู้ตน้ทุนการ
ก่อสร้างเป็นค่าใชจ่้ายทนัที  ขนาดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 50-199 ลา้นบาท พบว่าแตกต่างกนัในดา้น
การวดัมูลค่าของตน้ทุนค่าก่อสร้าง เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และการจดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบังานก่อสร้าง และในดา้นการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงานก่อสร้าง การรับรู้
ตน้ทุนการก่อสร้างเป็นค่าใชจ่้ายทนัที และขนาดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 200 ลา้นบาทข้ึนไป พบว่า
แตกต่างกนัในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีการศึกษา
ปัญหาจากการนาํมาตรฐานการบญัชีมาใชใ้นการปฏิบติังาน ตอ้งศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนองบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบการเงิน จึง
จะทาํใหท้ราบปัญหาท่ีครอบคลุมทั้งหมด 
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จนัทร์จิรา  รัตนวิทยากรณ์ (2552) ไดศึ้กษาและวิจยั : ผลของการประยกุตร่์างมาตรฐาน 
การบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีต่อธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการประยกุตร่์างมาตรฐานการบญัชี
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีต่อธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ผล
การศึกษาพบว่าหากมีการประกาศใชร่้างมาตรฐานการบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะส่งผล
ให้งบการเงินของกิจการมีการแสดงรายการเพ่ิมข้ึนจากการแบ่งประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน ในงบดุล งบกาํไรขาดทุนและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบกรเงิน และยงัส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าของรายงานทางการเงินท่ีเกิดจากการเลือกวิธีการวดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน และในส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ร่างมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว
อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั ไดแ้ก่ ปัญหาการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ
ปัญหาการเปิดเผยขอ้มูล  

นิศานาถ โตจินดา (2554) ไดศึ้กษาและวิจยั : การศึกษาผลการประยกุตม์าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีมีต่อกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ยกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เน่ืองจากจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 
18 ราย และกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเน่ืองจากไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 
88 ราย  ผลการวิจยัพบว่า บริษทัขนาดใหญ่จะมีปัญหาและอุปสรรคจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน
การบญัชีมากกว่าบริษทัขนาดเล็ก ในขณะท่ีระดบัการศึกษาของผูท้าํบญัชีไม่ส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการคน้ควา้
อิสระคร้ังน้ี เน่ืองจากผูว้ิจยัไดท้าํการแบ่งขนาดของกิจการเพ่ือศึกษาความแตกต่างของระดบัปัญหาท่ี
เกิดจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเช่นกนั 

สรุปเอกสารและงานวจัิยเข้าสู่ประเด็นการวจัิย 
 ท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการออกมาตรฐานการบญัชี 
จนถึงปัจจุบันสภาวิชาชีพฯได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ โดยการประกาศยกเวน้การบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยบางฉบบั ซ่ึง
เป็นวิธีแกปั้ญหาท่ีอาจทาํไดโ้ดยง่าย แต่ไม่สามารถแกปั้ญหาไดท้ั้งหมด จนในท่ีสุดคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) ไดมี้มติเห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 20/2554 ซ่ึงมีผลใช้
บงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้
ไป  ดงันั้นจึงนบัไดว้่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีเป็นเร่ืองใหม่ท่ีมีการประกาศใชเ้ป็น
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คร้ังแรก ประกอบกบัมีเน้ือหาสาระท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีเคยปฏิบติั จึงอาจมีปัญหาใน
การนาํมาตรฐานฯฉบบัดงักล่าวไปใชใ้นทางปฏิบติั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัญหาการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยมุ่งเน้นศึกษา 
ธุรกิจประเภทสถานีบริการนํ้ ามัน  ในเขตจังหวัดสระบุรี โดยจําแนกปัญหาให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดในมาตรฐานฯ ออกเป็น 5 เร่ืองดงัน้ี 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวียน  
2. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  
3. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ 

เกิดข้ึน  
4. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้ 
5. การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  



 
 

บทที ่ 3 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดั
สระบุรี  โดยไดด้าํเนินการศึกษาตามลาํดบั  ดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.4  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ห้างหุ้นส่วนจาํกดัและบริษทัจาํกดัท่ีจดทะเบียนนิติ
บุคคลกบัสาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสระบุรี ท่ีประกอบธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนัซ่ึงตรงกบั
รหัสธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 50500 ขายปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิง (สถานีนํ้ ามนั)  ณ วนัท่ี 31 
ตุลาคม 2554 จาํนวน 60 ราย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ใชว้ิธีเฉพาะเจาจง คือ ห้างหุ้นส่วนจาํกดัและบริษทั
จาํกดั    ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลกบัสาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสระบุรี ท่ีประกอบธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามันซ่ึงตรงกับรหัสธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 50500  ขายปลีกนํ้ ามันเช้ือเพลิง    
(สถานีนํ้ ามนั) ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 ท่ียงัประกอบการโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงบการเงิน 
จาํนวน 42  ราย 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) หมายถึง ตวัแปรท่ีจะมาทดสอบวา่จะมีผลต่อระดบั 
ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีคือ คุณลกัษณะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม รูปแบบของธุรกิจ และ ขนาดของธุรกิจ 

ตวัแปรตาม (Dependent variable) หมายถึง ตวัแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ี คือระดบัปัญหา 
ในดา้นต่าง ๆ จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ การรับรู้รายการและการวดั
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มูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวียน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน การรับรู้
รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน การรับรู้รายการและการ
วดัมูลค่ารายได ้การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

การวดัค่าตวัแปร  ในการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการวดัค่าตวัแปรจากการประเมินค่าเฉล่ียของ
ระดับปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดแ้ก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยั
สร้างคาํถามในแบบสอบถามโดยใช้แนวทางปฏิบติัจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะประกอบกบัลกัษณะการประกอบกิจการของสถานีบริการนํ้ ามนัท่ี
ทาํการศึกษาจากงบการเงินท่ีธุรกิจนาํส่งสํานักงานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสระบุรีและจากการ
สัมภาษณ์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจดัทาํบญัชีให้กบัธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั จากสาํนกังานบญัชีในเขต
จงัหวดัสระบุรี  แบ่งคาํถามเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถามในเร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์ปฏิบติังาน 
บญัชี ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการในเร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบของธุรกิจ ขนาดของ
ธุรกิจซ่ึงแบ่งจาํนวนรายไดใ้นรอบบญัชี 2553 และ ขนาดของสถานีบริการ  ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 3  ปัญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี 
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ในเร่ือง ดงัน้ี 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวียน  
2. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  
3. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ 

เกิดข้ึน  
4. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้ 
5. การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณการค่า (Rating scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์น
การกําหนดค่านํ้ าหนักของการประเมินเป็น  5  ระดับตามวิ ธีของลิ เ คิ ร์ท  (Likert)  ได้ดัง น้ี          
(ธานินทร์, 2552 : 75) 
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ตารางที ่3.1  แสดงคะแนนแต่ละระดบัปัญหา 

คะแนน ความหมาย 
5 
4 
3 
2 
1 
 

ระดบัปัญหามากท่ีสุด 
ระดบัปัญหามาก 
ระดบัปัญหาปานกลาง 
ระดบัปัญหานอ้ย 
ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 3.1  สามารถนาํมาแสดงความสัมพนัธ์ของระดบัปัญหาเพื่อให้ทราบถึงปัญหา     
แต่ละระดบั กาํหนดเป็นช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.2  แสดงเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผลระดบัค่าเฉล่ียแบ่งออกเป็น 5 เกณฑ ์

ระดบัค่าเฉล่ีย ความหมาย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 

 

มีระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด 
มีระดบัปัญหานอ้ย 
มีระดบัปัญหาปานกลาง 
มีระดบัปัญหามาก 
มีระดบัปัญหามากท่ีสุด 

 
การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

 1.  ทาํการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

2.  นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัมาสร้างแบบสอบถาม โดยรวบรวม
ขอ้มูลให้ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อความสมบูรณ์และถูกตอ้ง แลว้นาํไป
เสนอครูท่ีปรึกษาเพื่อทาํการตรวจสอบและขอคาํแนะนาํ  หลงัจากนั้นนาํเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญในดา้น
การปฏิบติังานบญัชีและงานสอบบญัชีตรวจสอบอีกคร้ัง พร้อมทั้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีไดรั้บมา
ปรับปรุงแบบสอบถาม 
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3.  นําแบบสอบถามท่ีทาํการแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ไปดําเนินการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)และขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data)  ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึ้กษาไดท้าํการสอบถามปัญหาการปฏิบติังานบญัชี
เบ้ืองตน้จาก ผูท้าํบญัชี สาํนกังานบญัชี เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษีอากร ในเขตจงัหวดัสระบุรีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจประเภทสถานีบริการนํ้ามนั นาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
และระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดจ้ากเอกสาร บทความ ตาํรา วารสาร ผลงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลออนไลน์ เป็นตน้ 
 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การประมวลผลขอ้มูลโดยนําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาคดัเลือกและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และทาํการลงรหัส (Coding) เพื่อทาํการประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชห้ลกัทางสถิติเพื่อหาค่าตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาดงัน้ี 

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลและสถานประกอบการ เพื่อนาํเสนอเก่ียวกบัระดบั
ปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในดา้นต่าง ๆ โดยใชส้ถิติค่าความถ่ีเทียบเป็นร้อยละ 

2.  วิเคราะห์ระดบัความสาํคญั ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปัญหาของกลุ่มผูจ้ดัทาํบญัชีให้
ธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัญหาในการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีมีผลต่อ 

     2.1  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวียน  
     2.2  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  
     2.3  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ 

เกิดข้ึน  
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     2.4  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้ 
         2.5  การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  

3.  วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ความแตกต่างของระดบัปัญหาของธุรกิจ 
สถานีบริการนํ้ ามนั ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะท่ีมีรูปแบบและขนาดธุรกิจท่ีแตกต่างกนั โดยใชค่้าสถิติอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
หาความแตกต่างของตวัแปร โดยใชค้่า t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
 



บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ 
 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี โดยใช้
ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 42 ชุด ไดรั้บตอบกลบัและมีความถูกตอ้งสมบูรณ์จาํนวน 
39 ชุด 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดเพ่ือทราบระดบัปัญหาของการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และศึกษาความแตกต่าง
ของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ ท่ีมีรูปแบบของธุรกิจและรายไดข้องกิจการธุรกิจ ท่ีแตกต่างกนั ประเภทธุรกิจสถานีบริการ
นํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน ซ่ึงนาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งการนาํเสนอเป็น 4 ขอ้ดงัน้ี 
 4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์จากค่าความถ่ีและ
ร้อยละ นาํเสนอผลในรูปตารางจากตารางท่ี 4.1 ถึง ตารางท่ี 4.2 

4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานประกอบการ โดยวิเคราะห์จากค่าความถ่ี 
และร้อยละ นาํเสนอผลในรูปตารางจากตารางท่ี 4.3 ถึง ตารางท่ี 4.7 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ใน
เขตจงัหวดัสระบุรีในดา้นต่าง ๆ  
        4.3.1  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน 
        4.3.2  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
        4.3.3  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
        4.3.4  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้
        4.3.5  การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  โดยใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย  
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(Mean : . X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) จากตารางจากตารางท่ี 4.8 
ถึงตารางท่ี 4.12 
 4.4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ใน
เขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ และขนาดของธุรกิจ โดยใชก้ารทดสอบแบบ t-test 
จากตารางท่ี 4.13 ถึงตารางท่ี 4.22 
 ลาํดบัต่อไปน้ีผูศึ้กษาจะไดน้าํเสนอผลการศึกษา โดยเรียงลาํดบัการนาํเสนอทั้ง 4 ขอ้ ดงัน้ี 
 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 39 ราย ของผูป้ฏิบติังานบญัชี ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี 
ตารางท่ี 4.1 ถึง ตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที ่ 4.1  แสดงจาํนวน และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นสภาพทัว่ไปของผูต้อบ 
       แบบสอบถามในดา้นระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 8 20.50 
ปริญญาตรีข้ึนไป 31 79.50 

รวม 39 100 

 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัการศึกษาในตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ปฏิบติังานดา้นบญัชีของธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไปร้อยละ 79.50ท่ีเหลือตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 20.50 
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ตารางที ่ 4.2  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นสภาพทัว่ไปของผูต้อบ  
      แบบสอบถามในดา้นประสบการณ์การทาํงานดา้นการทาํบญัชี 

ประสบการณ์ดา้นการทาํบญัชี จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 14 35.90 
6 – 10 ปี 5 12.80 
10 ปีข้ึนไป 20 51.30 

รวม 39 100 

 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสบการณ์ดา้นการทาํบญัชีในตารางท่ี 4.2  พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ดา้นการทาํบญัชี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํบญัชีมากกวา่ 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 51.30 รองลงมาเป็นนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.90 ท่ีเหลือจะมีประสบการณ์ดา้นการ
ทาํบญัชี 6 – 10 ปี ร้อยละ 12.80 
 
4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
จากกลุ่มตวัอย่าง 39 ราย ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ตารางท่ี 4.3 ถึง 
ตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่ 4.3  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นสภาพทัว่ไปของสถานประกอบการ  
        ในดา้นรูปแบบของธุรกิจ 

รูปแบบของธุรกิจ จาํนวน ร้อยละ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 26 66.67 
บริษทัจาํกดั 13 33.33 

รวม 39 100 

 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัรูปแบบของธุรกิจในตารางท่ี 4.3  พบวา่สถานประกอบการมี
รูปแบบส่วนใหญ่เป็นหา้งหุน้ส่วนจาํกดั คิดเป็นร้อยละ 66.67 และท่ีเหลือเป็นรูปแบบธุรกิจประเภท
บริษทัจาํกดั ร้อยละ33.33 
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ตารางที ่ 4.4  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นสภาพทัว่ไปของสถานประกอบการ           
                     ในดา้นรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจปี 2553 
รายไดจ้ากการประกอบการปี 2553 จาํนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 21 53.85 
100  ลา้นบาทข้ึนไป 18 46.15 

รวม 39 100 
 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัรายไดจ้ากการประกอบการปี 2553  ในตารางท่ี 4.4  พบวา่สถาน
ประกอบการมีรายไดส่้วนใหญ่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.85 และท่ีเหลือมีรายได ้        
100 ลา้นบาทข้ึนไป ร้อยละ 46.15 
 
ตารางที ่ 4.5  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นสภาพทัว่ไปของสถานประกอบการ  
                     ในดา้นขนาดของสถานีบริการ 

ขนาดของสถานีบริการ จาํนวน ร้อยละ 
1 – 12 มิเตอร์หวัจ่าย 13 33.33 
มากกวา่ 12 มิเตอร์หวัจ่าย 26 67.67 

รวม 39 100 
 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขนาดของสถานีบริการโดยใชจ้าํนวนมิเตอร์หวัจ่ายเป็นเกณฑใ์น
ตารางท่ี 4.5  พบวา่สถานประกอบการมีขนาดของสถานีบริการส่วนใหญ่ มากกวา่ 12  มิเตอร์หวัจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และท่ีเหลือมี 1 – 12 มิเตอร์หวัจ่าย ร้อยละ 33.33 
 
ตารางที ่ 4.6  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นสภาพทัว่ไปของสถานประกอบการ  
                      ในดา้นรูปแบบของธุรกิจ จาํแนกตามประสบการณ์การทาํบญัชีของผูท้าํบญัชี 

  
รูปแบบธุรกิจ 

ประสบการณ์การทาํบญัชี รวม 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 6-10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 7 26.92 3 11.54 16 61.54 26 100 
บริษทั จาํกดั 7 53.85 2 15.38 4 30.77 13 100 
รวม 14 35.90 5 12.82 20 51.28 39 100 



35 
 

 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัรูปแบบของธุรกิจท่ีแสดงถึงประสบการณ์ของผูท้าํบญัชี ในตาราง
ท่ี 4.6 พบวา่ 
 รูปแบบธุรกิจ  ประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด  พบว่าผู ้ท ําบัญชีของกิจการส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมามีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.92 ท่ีเหลือมีประสบการณ์ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.54 
 รูปแบบธุรกิจ ประเภทบริษทั จาํกดั พบว่าผูท้าํบญัชีของกิจการส่วนใหญ่มีประสบการณ์
น้อยกว่า  5 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.77 ท่ี
เหลือมีประสบการณ์ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.38 
 
ตารางที ่ 4.7  แสดงจาํนวนและค่าและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นสภาพทัว่ไปของสถาน 
         ประกอบการ ในดา้นรูปแบบของธุรกิจ จาํแนกตามจาํนวนรายไดข้องกิจการ 

 
รูปแบบธุรกิจ 

รายได ้ รวม 
ไม่เกิน 100 ลา้นบาท มากกวา่ 100 ลา้นบาท 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 12 46.15 14 53.85 26 100 
บริษทั จาํกดั 9 69.23 4 30.77 13 100 

รวม 21 53.85 18 46.15 39 100 
 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัรูปแบบของธุรกิจท่ีแสดงถึงจาํนวนรายไดข้องกิจการ ในตารางท่ี 
4.7 พบวา่ 
 รูปแบบธุรกิจ ประเภทหา้งหุ้นส่วนจาํกดั พบว่าส่วนใหญ่กิจการมีรายไดม้ากกว่า 100 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 53.85  ท่ีเหลือมียอดรายได ้ไม่เกิน 100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.15 
 รูปแบบธุรกิจ บริษทั จาํกดั พบว่าส่วนใหญ่กิจการมีรายไดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาทคิดเป็น  
ร้อยละ 69.23  ท่ีเหลือมียอดรายมากกวา่ 100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความคดิเห็นเกีย่วกบั ปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน    
       ทางการเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ของธุรกจิสถานีบริการนํา้มัน ในเขต     
       จังหวดัสระบุรี ในด้านต่าง ๆโดยภาพรวมและรายข้อของรายการปัญหา 
 4.3.1  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวยีน 
 
ตารางที ่ 4.8  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตาม 
      มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ    

     โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
     สินทรัพยห์มุนเวียน 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวยีน X  S.D. ความหมาย 
1.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของสินทรัพยห์มุนเวยีน 2.69 0.95 ปานกลาง 
1.2  ขอ้พิจารณาในการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญท่ีต่างจากหลกัเกณฑภ์าษีอากร 3.15 0.63 ปานกลาง 
1.3  การลดทางเลือกวธีิประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญเหลือ 3 วธีิ 3.56 0.79 มาก 
1.4   การเลือกวธีิคาํนวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 2.97 0.99 ปานกลาง 
1.5   การคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 2.85 0.75 ปานกลาง 
1.6  การจดัประเภทมูลค่าท่ีลดลงจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
ใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงวดบญัชีก่อนจากค่าใชจ่้ายในการ 
บริหารเป็นตน้ทุนขาย 

3.18 1.02 ปานกลาง 

1.7  การจดัประเภทผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัสินคา้ในงวดบญัชีก่อน 
จากตน้ทุนขายเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.18 1.07 ปานกลาง 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียนโดย
ภาพรวม 

3.08 0.65 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.8  พบว่าระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ใน
การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 2.69 – 3.56  เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปลผล
ขอ้มูลไดด้งัน้ี  
 ระดับมากท่ีสุด ผลของการวิจัยไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉล่ีย            
ในระดบัน้ี 
 ระดบัปัญหามาก ไดแ้ก่ การลดทางเลือกวิธีประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญเหลือ 3 วิธี  
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 ระดบัปัญหาปานกลาง ไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจนิยามของสินทรัพยห์มุนเวียนขอ้พิจารณา
ในการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญท่ีต่างจากหลกัเกณฑ์ภาษีอากรการเลือกวิธีคาํนวณราคาทุนของสินคา้
คงเหลือการคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ   การจดัประเภทมูลค่าท่ีลดลงจากการ
ปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงวดบญัชีก่อนจากค่าใชจ่้ายในการบริหาร
เป็นตน้ทุนขายและ การจดัประเภทผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัสินคา้ในงวดบญัชีก่อนจากตน้ทุนขายเป็น
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ระดบัปัญหาน้อย และน้อยท่ีสุด ผลของการศึกษาไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉล่ียในระดบัน้ี 
 4.3.2  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

ตารางที ่ 4.9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตาม 
      มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
     โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย ์
     ไม่หมุนเวียน 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

X  S.D. ความหมาย 

2.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2.79 1.01 ปานกลาง 
2.2  การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการซ้ือ 2.49 1.21 นอ้ย 
2.3  การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการ
สร้างข้ึนเอง 

2.77 0.93 ปานกลาง 

2.4  การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการรับ
แลกเปล่ียน 

2.90 1.21 ปานกลาง 

2.5  การวเิคราะห์รายจ่ายในการเปล่ียนแทน เก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็นตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ 

3.08 1.01 ปานกลาง 

2.6  การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพคร้ังใหญ่เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ 

3.05 1.05 ปานกลาง 

2.7   การวิเคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีสาํคญัและอุปกรณ์ท่ีสาํรองไวใ้ชท่ี้
กิจการคาดวา่จะใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่หน่ึงรอบบญัชี เพ่ือบนัทึกเป็น
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

3.18 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน 
X  S.D. ความหมาย 

2.8  การวเิคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมบาํรุงท่ีตอ้ง
ใชร่้วมกบัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 

3.28 1.12 ปานกลาง 

2.9   การประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ในปัจจุบนั 

3.62 0.99 มาก 

2.10 การคิดค่าเส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัต่างหากจาก
กนัสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่  1 มกราคม 2554 (เช่น ในเคร่ืองจกัร 1 
ตวั มีมอเตอร์ท่ีมีอายกุารใชง้านต่างกนั ตอ้งคิดค่าเส่ือมแต่ละตวัแยก
ต่างหากจากกนั) 

3.54 1.17 มาก 

2.11 การทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายกุารใหป้ระโยชน์ และวธีิคิดค่าเส่ือม
ราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่ 1 มกราคม 
2554 

3.21 3.08 ปานกลาง 

2.12 การกาํหนดใหกิ้จการท่ีมีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ก่อนการประกาศใช้
มาตรฐานฯ ตอ้งเปล่ียนมาเป็นวธีิราคาทุน 

3.08 1.13 ปานกลาง 

2.13  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเลิกใชง้านและจะถือไวเ้พ่ือขาย ตอ้งแสดง
เป็นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

3.26 0.85 ปานกลาง 

2.14  การพิจารณาวา่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกิจการเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนหรือไม่ 

3.08 1.06 ปานกลาง 

2.15 สินทรัพยถ์าวรท่ีเป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนในงบการเงินงวดก่อน ตอ้งจดัประเภทสินทรัพยถ์าวรดงักล่าวใหม่ 
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

3.23 1.27 ปานกลาง 

2.16 การพิจารณาเพ่ือคาํนวณวา่สินทรัพยข์องกิจการมีการลดลงของมูลค่า
หรือไม่ 

3.05 0.76 ปานกลาง 

2.17 การพิจารณาวา่กิจการมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหรือไม่  2.87 1.06 ปานกลาง 
2.18  วธีิการบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2.82 0.99 ปานกลาง 
2.19  การพิจารณาอายกุารใหป้ระโยชน์ การกาํหนดมูลค่าคงเหลือ เพ่ือทาํ
การบนัทึกบญัชีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

3.36 0.87 ปานกลาง 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
โดยรวม 

3.09 0.67 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.9  พบว่าระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี  
ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 2.49 – 3.62   เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปลผล
ขอ้มูลไดด้งัน้ี  
 ระดับมากท่ีสุด ผลของการวิจัยไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉล่ีย            
ในระดบัน้ี 
 ระดบัปัญหามาก ไดแ้ก่ การประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปัจจุบนั
และการคิดค่าเส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัต่างหากจากกนัสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตั้งแต่  1 มกราคม 2554  
 ระดับปัญหาปานกลาง ได้แก่  การทาํความเขา้ใจนิยามของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนการ
บนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการสร้างข้ึนเอง การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ี
ไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการรับแลกเปล่ียน การวิเคราะห์รายจ่ายในการเปล่ียนแทน 
เก่ียวกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้ น ๆ การวิเคราะห์
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพคร้ังใหญ่เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ การวิเคราะห์
ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีสาํคญัและอุปกรณ์ท่ีสาํรองไวใ้ชท่ี้กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่าหน่ึงรอบ
บญัชี เพื่อบนัทึกเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  การวิเคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ซ่อมบาํรุงท่ีตอ้งใชร่้วมกบัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์  การทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ และวิธีคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 การกาํหนดใหกิ้จการท่ีมีการตีราคาสินทรัพย์
ใหม่ก่อนการประกาศใชม้าตรฐานฯ ตอ้งเปล่ียนมาเป็นวิธีราคาทุน  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเลิกใช้
งานและจะถือไวเ้พื่อขาย ตอ้งแสดงเป็นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  การพิจารณาว่า
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกิจการเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนหรือไม่  สินทรัพยถ์าวรท่ี
เป็นไปตามคาํนิยามของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินงวดก่อนตอ้งจดัประเภทสินทรัพย์
ถาวรดังกล่าวใหม่ เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  การพิจารณาเพื่อคาํนวณว่าสินทรัพยข์อง
กิจการมีการลดลงของมูลค่าหรือไม่  การพิจารณาว่ากิจการมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหรือไม่ วิธีการ
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บนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีรับรู้รายการของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ  การพิจารณาอายกุารใหป้ระโยชน์ การ
กาํหนดมูลค่าคงเหลือ เพื่อทาํการบนัทึกบญัชีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ระดบัปัญหานอ้ย ไดแ้ก่ การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการซ้ือ 
 ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด ผลของการศึกษาไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยูใ่นเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย
ในระดบัน้ี 
 4.3.3  การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าหนี้สิน  ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจ
เกดิขึน้ 
 
ตารางที ่ 4.10  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตาม 
                        มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  
        โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
        ของหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้น ประมา
การหนีสิ้นและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

X  S.D. ความหมาย 

3.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของหน้ีสิน 2.54 0.91 ปานกลาง 
3.2  การพิจารณาเง่ือนไขในการรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน
ของสินทรัพย ์ 

2.97 0.67 ปานกลาง 

3.3 การกาํหนดใหกิ้จการท่ียงัไม่เคยตั้งประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ของพนกังาน รับรู้ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของ
พนกังาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ปี 2554 

3.41 0.82 ปานกลาง 

3.4  การพิจารณา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด” เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการตั้งประมาณ
การหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน 

3.26 0.72 ปานกลาง 

3.5  วธีิปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับประมาณการหน้ีสิน 3.23 0.71 ปานกลาง 
3.6 การวิเคราะห์ระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของเหตุการณ์ท่ีใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการรับรู้รายการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.97 1.06 ปานกลาง 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสิน ประมาณการ
หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน โดยรวม 

3.07 0.54 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.10  พบว่าระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี  
ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 สําหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของ
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รายการปัญหาพบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 2.54-3.41   เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลไดด้งัน้ี  
 ระดบัปัญหามากท่ีสุด และระดบัปัญหามากผลของการวิจยัไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยูใ่น
เกณฑค์ะแนนเฉล่ียในระดบัน้ี 
 ระดบัปัญหาปานกลาง ไดแ้ก่  ทุกรายการปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน โดยรายการปัญหาการกาํหนดให้กิจการท่ียงัไม่เคยตั้ง
ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน รับรู้ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์
ของพนกังาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ปี 2554 มีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.41  
ระดบัปัญหานอ้ย และระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด ผลของการศึกษาไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉล่ียในระดบัน้ี 
 4.3.4  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได้ 
 
ตารางที ่ 4.11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตาม 
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดย 

       ภาพรวมและรายขอ้ ของรายการปัญหา ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได้ X  S.D. ความหมาย 

4.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของรายไดแ้ต่ละประเภท 2.36 1.11 นอ้ย 

4.2  เง่ือนไขในการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพ่ือทาํการบนัทึกบญัชี 2.41 0.99 นอ้ย 

4.3  การกาํหนดใหกิ้จการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เช่น รายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ี 
โดยการวดัความสาํเร็จของรายการบญัชี  

2.92 0.93 ปานกลาง 

4.4  การกาํหนดใหด้อกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหรือวธีิอ่ืน
ท่ีใหผ้ลไม่แตกต่างกนั 

2.97 0.87 ปานกลาง 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายไดโ้ดยภาพรวม 2.67 0.83 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.11  พบว่าระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ใน
การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของรายได ้โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.67 สําหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อของรายการปัญหาพบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง       
2.36-2.97   เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลได้
ดงัน้ี  
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 ระดบัปัญหามากท่ีสุด และระดบัปัญหามากผลของการวิจยัไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยูใ่น
เกณฑค์ะแนนเฉล่ียในระดบัน้ี 
 ระดับปัญหาปานกลาง ได้แก่  การกาํหนดให้กิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการ เช่น 
รายไดค้่าเช่าพื้นท่ี โดยการวดัความสําเร็จของรายการบญัชีการกาํหนดให้ดอกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตาม
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผ้ลไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัปัญหานอ้ย ไดแ้ก่การทาํความเขา้ใจนิยามของรายไดแ้ต่ละประเภท และเง่ือนไขใน
การรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพื่อทาํการบนัทึกบญัชี 
 ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด ผลของการศึกษาไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยูใ่นเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย
ในระดบัน้ี 
 4.3.5  การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 
ตารางที ่ 4.12  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตาม 
           มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดย 

       ภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูล          
       ในงบการเงิน 

ระดับปัญหาในการนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน X  S.D
. 

ความหมาย 

5.1  การกาํหนดใหกิ้จการทุกประเภทตอ้งจดัทาํงบการเงินเปรียบเทียบ 2.67 1.20 ปานกลาง 

5.2  การนาํเสนองบการเงินตามรายการยอ่ท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจคา้ 2.51 1.08 ปานกลาง 

5.3  การเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช ้ 2.33 1.08 นอ้ย 

5.4  การเปิดเผยขอ้มูลเป็นการเฉพาะตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 2.72 8.26 ปานกลาง 

ระดบัปัญหาในการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยภาพรวม 2.56 0.95 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 4.12  พบว่าระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ใน
การการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.56 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 
2.33 -2.72   เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลได้
ดงัน้ี  
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 ระดบัปัญหามากท่ีสุด และระดบัปัญหามากผลของการวิจยัไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยูใ่น
เกณฑค์ะแนนเฉล่ียในระดบัน้ี 
 ระดับปัญหาปานกลาง ได้แก่  การกาํหนดให้กิจการทุกประเภทต้องจัดทาํงบการเงิน
เปรียบเทียบการนาํเสนองบการเงินตามรายการยอ่ท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจคา้การเปิดเผยขอ้มูลท่ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดใหเ้ปิดเผยเป็นการเฉพาะ 
 ระดบัปัญหานอ้ย ไดแ้ก่การเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช ้
 ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด ผลของการศึกษาไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยูใ่นเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย
ในระดบัน้ี 
 
4.4  ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของระดับปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง  
       การเงินสําหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประเภทธุรกจิสถานีบริการนํา้มัน ในเขต  
       จังหวดัสระบุรี จําแนกตามรูปแบบของธุรกจิ และขนาดของธุรกจิ 
 4.4.1  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับปัญหาในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการ รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํา้มัน ในเขตจังหวดัสระบุรี จําแนกตามรูปแบบของธุรกจิ  
 

ตารางที ่ 4.13  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
           ของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ี 
       ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้ 
       รายการและ การวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวยีน จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ 

 
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั

มูลค่าสินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษัทจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

1.1   การทําความเข้าใจนิยามของสินทรัพย์
หมุนเวยีน 

2.58 0.86 2.92 1.12 -1.08 0.29 

1.2  ขอ้พิจารณาในการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญท่ีต่างจาก
หลกัเกณฑภ์าษีอากร 

3.12 0.12 3.23 0.83 -0.53 0.60 

 
 
*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.13  (ต่อ) 
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าสินทรัพย์หมุนเวยีน 

 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษัทจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

1.3  การลดทางเลือกวิธีประมาณการหน้ีสงสัยจะ
สูญเหลือ 3 วธีิ 

3.62 0.75 3.46 0.88 0.57 0.57 

1.4  การเลือกวธีิคาํนวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 3.04 1.08 2.85 0.80 0.57 0.57 
1.5  การคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้
คงเหลือ 

2.81 0.63 2.92 0.95 -0.45 0.65 

1.6  การจดัประเภทมูลค่าท่ีลดลงจากการปรับมูลค่า
สินคา้คงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใน
งวดบัญชีก่อนจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็น
ตน้ทุนขาย 

2.96 1.04 3.62 0.87 -1.95 0.59 

1.7  การจดัประเภทผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัสินคา้
ในงวดบัญชีก่อนจากตน้ทุนขายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

3.00 1.06 3.54 1.05 -1.50 0.14 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า
สินทรัพยห์มุนเวยีนโดยรวม 

3.02 0.60 3.22 0.74 -0.92 0.36 

 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน จาํแนก
ตามรูปแบบของธุรกิจ พบว่า ระดับปัญหาโดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 
 
 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.14  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
      ของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ    
      กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหาในการ 

       รับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ 
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษัทจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

2.1  การทาํความเข้าใจนิยามของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

2.73 0.96 2.92 1.12 -0.55 0.59 

2.2  การบันทึกบัญชี  ณ  วันท่ีได้มาซ่ึง  ท่ี ดิน 
อาคารและอุปกรณ์จากการซ้ือ 

2.27 1.19 2.92 1.19 -1.62 0.11 

2.3  การบันทึกบัญชี  ณ  วันท่ีได้มาซ่ึง  ท่ี ดิน 
อาคารและอุปกรณ์จากการสร้างข้ึนเอง 

2.54 0.76 3.23 1.09 -2.31 0.03* 

2.4  การบันทึกบัญชี  ณ  วันท่ีได้มาซ่ึง  ท่ี ดิน 
อาคารและอุปกรณ์จากการรับแลกเปล่ียน 

2.50 1.14 3.69 0.95 -3.25 0.00* 

2.5  การวิเคราะห์รายจ่ายในการเปล่ียนแทน 
เก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ือบนัทึกบญัชี
เป็นตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ 

2.81 0.98 3.62 0.87 -2.51 0.02* 

2.6  การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพคร้ัง
ใหญ่เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
นั้น ๆ 

2.85 1.16 3.46 0.66 -1.77 0.04* 

2.7   การวิเคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีสําคัญและ
อุปกรณ์ท่ีสํารองไว้ใช้ท่ี กิจการคาดว่าจะใช้
ประโยชน์ไดม้ากกว่าหน่ึงรอบบัญชี เพ่ือบนัทึก
เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

3.12 1.18 3.31 0.95 -0.51 0.61 

2.8  การวิเคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการซ่อมบํารุงท่ีต้องใช้ร่วมกับรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ือบันทึกบัญชีเป็นท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 

3.23 1.21 3.38 0.96 -0.40 0.69 

 
 
*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.14  (ต่อ) 
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษัทจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

2.9   การประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การขน
ยา้ยและการบูรณสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ในปัจจุบนั 

3.62 1.13 3.62 0.65 0.00 1.00 

2.10 การคิดค่าเส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบท่ี
มีนัยสําคัญต่างหากจากกันสําหรับสินทรัพย์ท่ี
ไดม้าตั้งแต่  1 มกราคม 2554 (เช่น ในเคร่ืองจกัร 1 
ตวั มีมอเตอร์ท่ีมีอายุการใชง้านต่างกนั ตอ้งคิดค่า
เส่ือมแต่ละตวัแยกต่างหากจากกนั) 

3.50 1.27 3.62 0.96 -0.28 0.78 

2.11 การทบทวนมูลค่าคงเหลือ  อายุการให้
ประโยชน์ และวิธีคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์  สําหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาตั้ งแต่   
1 มกราคม 2554 

3.08 1.02 3.46 0.97 -1.13 0.27 

  2.12 การกาํหนดใหกิ้จการท่ีมีการตีราคาสินทรัพย ์    
ใหม่ก่อนการประกาศใชม้าตรฐานฯ ตอ้งเปล่ียนมา
เป็นวธีิราคาทุน 

3.08 1.16 3.08 1.12 0.00 1.00 

  2.13  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเลิกใชง้านและจะ   
ถือไวเ้พ่ือขาย ตอ้งแสดงเป็นรายการสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

3.23 0.82 3.31 0.95 -0.26 0.79 

2.14  การพิจารณาวา่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ
กิจการเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนหรือไม่ 

2.88 1.03 3.46 1.05 -1.64 0.11 

  2.15  สินทรัพยถ์าวรท่ีเป็นไปตามคาํนิยามของ  
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบการเงินงวด
ก่อน ตอ้งจดัประเภทสินทรัพยถ์าวรดงักล่าวใหม่ 
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

3.08 1.32 3.54 1.13 -1.08 0.28 

  2.16  การพิจารณาเพ่ือคาํนวณวา่สินทรัพยข์อง 
กิจการมีการลดลงของมูลค่าหรือไม่   

3.08 0.85 3.00 0.58 0.30 0.77 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.14  (ต่อ)   
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษัทจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

2.17 การพิจารณาวา่กิจการมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
หรือไม่  

2.73 1.12 3.15 0.90 -1.19 0.24 

2.18  วิธีการบันทึกบัญชี ณ วนัท่ีรับรู้รายการ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

2.73 1.12 3.00 0.71 0.79 0.43 

2.19  การพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ การ
กาํหนดมูลค่าคงเหลือ เพ่ือทาํการบนัทึกบญัชีการ
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

3.35 0.94 3.38 0.77 0.13 0.90 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนโดยภาพรวม 

2.97 0.70 3.32 0.57 -1.59 0.12 

 

 จากตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจังหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ระดับปัญหาของการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในการบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จากการสร้างข้ึนเอง การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการรับ
แลกเปล่ียน การวิเคราะห์รายจ่ายในการเปล่ียนแทน เก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อบนัทึกบญัชี
เป็นตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพคร้ังใหญ่เพื่อบนัทึกบญัชีเป็น
ทุนของสินทรัพย  ์โดยรูปแบบธุรกิจบริษัท จาํกัด มีระดับปัญหาในระดับมากกว่ารูปแบบธุรกิจ       
หา้งหุน้ส่วน จาํกดั  
 
 
 

ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.15  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
          ของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ี 
       ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้ 
       รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
       จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ  

 
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการ
วดัมูลค่าหนีสิ้น ประมาณการหนีสิ้น และ

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษัทจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

3.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของหน้ีสิน 2.38 0.80 2.85 1.07 -1.51 0.14 
3.2  การพิจารณาเง่ือนไขในการรวมตน้ทุนการ
กูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ 

2.81 0.49 3.31 0.86 -2.32 0.07 

3.3 การให้กิจการท่ียงัไม่เคยตั้ งประมาณการ
หน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน รับรู้
ประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ปี 2554 

3.42 0.90 3.38 0.65 0.14 0.89 

3.4  การพิจารณา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด” เพ่ือ
เ ป็นเกณฑ์ในการตั้ งประมาณการหน้ี สิน
เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน 

3.42 0.76 2.92 0.50 2.48 0.02* 

3.5  วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับประมาณการ
หน้ีสิน 

3.35 0.75 3.00 0.58 1.47 0.15 

3.6 การวิเคราะห์ระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ของเหตุการณ์ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้
รายการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.96 1.08 3.00 1.08 -0.11 0.92 

ปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ
หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยรวม 

3.06 0.56 3.08 0.52 -0.10 0.92 

 
 

 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวม  ไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การพิจารณา “ประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด” เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการตั้งประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานโดยรูปแบบธุรกิจ
หา้งหุน้ส่วน จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบัมากกวา่รูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั  
 
ตารางที ่ 4.16  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
           ของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ี 
             ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้ 
            รายการและการวดัมูลค่ารายได ้จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ  

 
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั

มูลค่ารายได้ 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษัทจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 
4.1  การทาํความเข้าใจนิยามของรายได้แต่ละ
ประเภท 

2.19 1.06 2.69 1.18 -1.34 0.19 

4.2  การทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้รายได้
จากการขายสินคา้เพ่ือทาํการบนัทึกบญัชี 

2.12 0.82 3.00 1.08 -2.86 0.01* 

4.3  การกําหนดให้กิจการรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการ เช่น รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ี โดยการวดั
ความสาํเร็จของรายการบญัชี  

2.65 0.85 3.46 0.88 -2.78 0.01* 

4.4  การกาํหนดใหด้อกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตามอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแท้จริงหรือวิ ธี อ่ืนท่ีให้ผลไม่
แตกต่างกนั 

2.77 0.82 3.38 0.87 -2.17 0.04* 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า
รายไดโ้ดยภาพรวม 

2.43 0.72 3.14 0.86 -2.69 0.01* 

 
 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้จาํแนกตามรูปแบบ

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ของธุรกิจ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวม  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สําหรับรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่  การทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพื่อทาํการบนัทึก
บัญชี  การกําหนดให้กิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการ เช่น รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ี โดยการวัด
ความสาํเร็จของรายการบญัชี  และการกาํหนดให้ดอกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง
หรือวิธีอ่ืนท่ีให้ผลไม่แตกต่างกนั โดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกัด มีระดบัปัญหาในระดบัมากกว่า
รูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วน จาํกดั  
 
ตารางที ่ 4.17  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
           ของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่ 
           มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการนาํเสนอและ 

      เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน จาํแนกตามรูปแบบของธุรกิจ  
 

ระดบัปัญหาในการนําเสนอและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงนิ 

 

ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

บริษทัจํากดั  
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

5.1  การกาํหนดใหกิ้จการทุกประเภทตอ้งจดัทาํ
งบการเงินเปรียบเทียบ 

2.62 1.30 2.77 1.01 -0.37 0.71 

5.2  การนาํเสนองบการเงินตามรายการยอ่ท่ี
กาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจคา้ 

2.27 1.04 3.00 1.08 -2.04 0.05* 

5.3  การเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการ
เลือกใช ้

2.08 1.02 2.85 1.07 -2.19 0.04* 

5.4  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีกาํหนดใหเ้ปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

2.65 0.80 2.85 0.90 -0.68 0.50 

ระดบัปัญหาในการนาํเสนอและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินโดยภาพรวม 

2.40 0.94 2.87 0.94 -1.45 0.16 

 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน จาํแนกตาม
รูปแบบของธุรกิจ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวม  ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สําหรับรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การนาํเสนองบการเงินตามรายการย่อท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้และการเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชโ้ดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั มีระดบัปัญหา
ในระดบัมากกวา่รูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วน จาํกดั  
 4.4.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับปัญหาในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ามัน ในเขตจังหวัดสระบุรี จําแนกตามขนาดของธุรกิจโดยใช้เกณฑ์จํานวนรายได้ของรอบ
บัญชี 2553  เป็นเกณฑ์ 
 
ตารางที ่ 4.18  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
       ของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ี 
       ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้ 
       รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน จาํแนกตามรายไดข้องกิจการ 

 
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการ

วดัมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

 
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

1.1  การทําความเข้าใจนิยามของสินทรัพย์
หมุนเวยีน 

2.48 0.98 2.94 0.87 -1.56 0.13 

1.2  ขอ้พิจารณาในการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญท่ีต่าง
จากหลกัเกณฑภ์าษีอากร 

3.10 0.44 3.22 3.44 -0.60 0.56 

1.3  การลดทางเลือกวิธีประมาณการหน้ีสงสัย
จะสูญเหลือ 3 วธีิ 

3.67 0.80 3.44 0.78 0.88 0.39 

 
 

 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.18 (ต่อ) 
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการ
วดัมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

 
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

1.5   การคํานวณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ
สินคา้คงเหลือ 

 
2.90 

 
0.70 

 
2.78 

 
0.81 

 
0.53 

 
0.60 

1.6  การจดัประเภทมูลค่าท่ีลดลงจากการปรับ
มูลค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ได้รับในงวดบัญชีก่อนจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเป็นตน้ทุนขาย 

3.14 1.15 3.22 0.88 -0.24 0.81 

1.7  การจดัประเภทผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกบั
สินค้าในงวดบัญชีก่อนจากต้นทุนขายเป็น
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

2.95 1.07 3.44 1.04 -1.45 0.16 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าสินทรัพยห์มุนเวยีนโดยรวม 

3.04 0.68 3.14 0.62 0.45 0.66 

 
 

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน จาํแนก
ตามรายได้ของกิจการพบว่า ระดับปัญหาโดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 
 
 
 
 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.19  แสดงค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของ 
                      ระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี 
            ส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้รายการ 

      และการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน จาํแนกตามรายไดข้องกิจการ 
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการ
วดัมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

 
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

2.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน 

2.52 0.98 3.11 0.96 -1.88 0.07 

2.2  การบันทึกบัญชี ณ วนัท่ีได้มาซ่ึง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์จากการซ้ือ 

2.24 1.09 2.78 1.31 -1.41 0.17 

2.3  การบันทึกบัญชี ณ วนัท่ีได้มาซ่ึง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์จากการสร้างข้ึนเอง 

2.67 1.02 2.89 0.83 -0.74 0.47 

2.4  การบันทึกบัญชี ณ วนัท่ีได้มาซ่ึง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์จากการรับแลกเปล่ียน 

2.90 1.04 2.89 1.41 0.04 0.97 

2.5  การวิเคราะห์รายจ่ายในการเปล่ียนแทน 
เก่ียวกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ือบันทึก
บญัชีเป็นตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ 

3.05 0.86 3.11 1.18 -0.19 0.85 

2.6  การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพ
คร้ังใหญ่ เ พ่ือบันทึกบัญชี เ ป็นต้นทุนของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ 

2.95 0.86 3.17 1.25 -0.63 0.53 

2.7  การวิเคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีสําคญัและ
อุปกรณ์ท่ีสํารองไวใ้ช้ท่ีกิจการคาดว่าจะใช้
ประโยชน์ไดม้ากกวา่หน่ึงรอบบญัชี เพ่ือบนัทึก
เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

3.19 1.08 3.33 1.24 -0.81 0.43 

2.8  การวเิคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการซ่อมบาํรุงท่ีตอ้งใช้ร่วมกับรายการ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็น
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

3.43 0.87 3.39 1.20 0.55 0.59 

 

 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.19  (ต่อ) 
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

 
t-Value 

 
P-Value 
 X  S.D. X  S.D. 

2.9   การประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การขน
ยา้ยและการบูรณสถานท่ีตั้งของสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เ พ่ือบันทึกบัญชีเป็นท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ในปัจจุบนั 

3.62 1.13 3.62 0.65 0.00 1.00 

2.10 การคิดค่าเส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบ
ท่ีมีนยัสําคญัต่างหากจากกนัสําหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าตั้งแต่  1 มกราคม 2554 (เช่น ในเคร่ืองจกัร 
1 ตวั มีมอเตอร์ท่ีมีอายกุารใชง้านต่างกนั ตอ้งคิด
ค่าเส่ือมแต่ละตวัแยกต่างหากจากกนั) 

3.24 1.18 3.89 3.28 -1.79 0.08 

2.11 การทบทวนมูลค่าคงเหลือ  อายุการให้
ประโยชน์ และวิธีคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่  
1 มกราคม 2554 

3.14 1.01 3.28 1.02 -0.41 0.68 

2 .12  การกําหนดให้ กิจการ ท่ี มีการตีราคา
สินทรัพยใ์หม่ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ 
ตอ้งเปล่ียนมาเป็นวธีิราคาทุน 

3.08 1.16 3.08 1.12 0.00 1.00 

2.13  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเลิกใชง้านและ
จะถือไวเ้พ่ือขาย ตอ้งแสดงเป็นรายการสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

3.23 0.82 3.31 0.95 -0.26 0.79 

2.14  การพิจารณาว่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ของกิจการเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
หรือไม่ 

2.95 1.02 3.22 1.11 0.79 0.44 
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ตารางที ่ 4.19  (ต่อ) 
 

ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 

ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

t-Value P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

2.15 สินทรัพย์ถาวรท่ีเป็นไปตามคํานิยามของ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบการเงินงวด
ก่อน ตอ้งจดัประเภทสินทรัพยถ์าวรดงักล่าวใหม่ 
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

3.05 1.32 3.44 1.20 0.98 0.34 

2.16 การพิจารณาเพ่ือคํานวณว่าสินทรัพย์ของ
กิจการมีการลดลงของมูลค่าหรือไม่ 

2.90 2.71 3.22 0.94 -1.26 0.22 

2.17 การพิจารณาว่ากิจการมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
หรือไม่  

2.71 0.90 3.06 1.21 -1.01 0.32 

2.18  วิธีการบันทึกบัญชี  ณ  วันท่ี รับรู้รายการ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

2.57 0.87 3.11 1.08 -1.73 0.09 

2.19  การพิจารณาอายุการให้ประโยชน์  การ
กาํหนดมูลค่าคงเหลือ เพ่ือทาํการบนัทึกบญัชีการ
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

3.24 0.94 3.50 0.79 -0.93 0.36 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนโดยภาพรวม 

2.95 0.73 3.25 0.58 -1.44 0.16 

 
 

 จากตารางท่ี 4.19  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจังหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
จาํแนกตามรายไดข้องกิจการ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา  ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 
 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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ตารางที ่ 4.20  แสดงค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของ 
                       ระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี     
          ส่วนได ้เสียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้รายการ 
           และการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน จาํแนกตาม 
       รายไดข้องกิจการ 

 
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าหนีสิ้น ประมาณการหนีสิ้น และ

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

 
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

3.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของหน้ีสิน 2.67 0.97 2.39 0.85 0.95 0.35 
3.2  การพิจารณาเง่ือนไขในการรวมตน้ทุนการ
กูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ 

3.14 0.73 2.78 0.55 1.75 0.09 

3.3 การให้กิจการท่ียงัไม่เคยตั้ งประมาณการ
หน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนักงาน รับรู้
ประมาณการดังกล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ปี 2554 

3.24 0.77 3.61 0.85 -1.44 0.16 

3.4  การพิจารณา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด” เพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการตั้งประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบั
ผลประโยชน์พนกังาน 

3.05 0.50 3.50 0.86 -1.97 0.06 

3.5  วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับประมาณการ
หน้ีสิน 

3.10 0.54 3.39 0.85 -1.26 0.22 

3.6 การวิเคราะห์ระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ของเหตุการณ์ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้
รายการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.00 1.05 2.94 1.11 0.16 0.87 

ปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ
หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยรวม 

3.03 0.55 3.10 0.55 -0.40 0.69 

 
 

 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 



57 
 

 จากตารางท่ี 4.20  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน 
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน จาํแนกตามรายไดข้องกิจการ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวม และรายขอ้
ของรายการปัญหา  ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่ 4.21  แสดงค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของ 
                       ระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี 
            ส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการรับรู้รายการ 

      และการวดัมูลค่ารายได ้จาํแนกตามรายไดข้องกิจการ 
ระดับปัญหาในการรับรู้รายการและการ

วดัมูลค่ารายได้ 
ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

 
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 
4.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของรายไดแ้ต่ละ
ประเภท 

2.29 1.10 2.44 1.15 -0.44 0.66 

4.2  การทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้
รายไดจ้ากการขายสินคา้เพ่ือทาํการบนัทึกบญัชี 

2.43 1.03 2.39 0.98 0.12 0.90 

4.3  การกาํหนดใหกิ้จการรับรู้รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ เช่น รายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ี โดยการวดั
ความสาํเร็จของรายการบญัชี  

2.76 0.83 3.11 1.02 -1.18 0.25 

4.4  การกาํหนดใหด้อกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตาม
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผ้ล
ไม่แตกต่างกนั 

2.76 0.94 3.22 0.73 -1.68 0.10 

ระดบัปัญหาในการรับรู้รายการและการวดั 
มูลค่ารายไดโ้ดยภาพรวม 

2.56 0.85 2.79 0.81 -0.87 0.39 

 
 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 



58 
 

 จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้จาํแนกตามรายไดข้อง
กิจการ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวม  และรายขอ้ของรายการปัญหา ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่ 4.22  แสดงค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของ 

      ระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี 
             ส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา ในการนาํเสนอและ 
             เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน จาํแนกตามรายไดข้องกิจการ 

 
ระดับปัญหาในการนําเสนอและการเปิดเผย 

ข้อมูลในงบการเงิน 
 

ไม่เกนิ 100 
ล้านบาท 

มากกว่า 100 
ล้านบาท 

 
t-Value 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

5.1  การกาํหนดใหกิ้จการทุกประเภทตอ้งจดัทาํ
งบการเงินเปรียบเทียบ 

2.62 1.28 2.72 1.13 -0.27 0.79 

5.2  การนาํเสนองบการเงินตามรายการยอ่ท่ี
กาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจคา้ 

2.43 1.16 2.61 1.04 -0.51 0.61 

5.3  การเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการ
เลือกใช ้

2.29 1.10 2.39 1.09 -0.29 0.77 

5.4  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีกาํหนดใหเ้ปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

2.67 0.80 2.78 0.88 -0.41 0.68 

ระดบัปัญหาในการนาํเสนอและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินโดยภาพรวม 

2.50 0.97 2.63 0.95 -0.40 0.69 

 
 
 
 

*ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้0.05 
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 จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานี
บริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน จาํแนกตาม
รายไดข้องกิจการ พบว่า ระดบัปัญหาโดยภาพรวมและรายขอ้ของรายการปัญหา  ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 สรุปผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์ทีต้่องการศึกษา 
 1.  การศึกษาระดับปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกจิการ
ทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประเภทธุรกจิสถานีบริการนํา้มัน ในเขตจังหวดัสระบุรี  
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาโดยรวมของระดับปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ใน
เขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน การรับรู้รายการและการ
วดัมูลหนา้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้และการนาํเสนอและการเปิดเผยในงบ
การเงิน พบว่ามีระดบัปัญหาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่เม่ือทาํการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ของรายการ
ปัญหาแลว้พบว่า มีบางรายการปัญหาท่ีมีความแตกต่างจากระดับปัญหาโดยรวม ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี  
 1.1  ด้านการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยถ์าวร พบว่าการลดทางเลือกวิธี
ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญเหลือ 3 วิธี มีค่าเฉล่ีย 3.56 มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก และไม่พบรายการ
ปัญหาใดท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 1.2  ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน พบว่า การประมาณ
การรายจ่ายในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณสถานท่ีตั้งของสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อ
บนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปัจจุบนั และการคิดค่าเส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบท่ี
มีนยัสาํคญัต่างหากจากกนัสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่  1 มกราคม 2554 มีค่าเฉล่ีย 3.62 และ 3.54 
ตามลาํดบั   มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก  ในส่วนของการบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์จากการซ้ือมีค่าเฉล่ีย 2.49 มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย และไม่มีรายการปัญหาใดอยู่ในเกณฑ์
ระดบัปัญหามากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด 
 1.3  ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน พบว่า การกาํหนดให้กิจการท่ียงัไม่เคยตั้งประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของ
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พนกังาน รับรู้ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ปี 2554 มีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.41 ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑข์องระดบัปัญหาปานกลางเช่นกนั และไม่
มีรายการปัญหาใดอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด มาก นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  
 1.4  ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้พบว่า  การทาํความเขา้ใจนิยามของ
รายไดแ้ต่ละประเภทและการทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพื่อทาํการ
บนัทึกบญัชีมีค่าเฉล่ีย 2.36 และ 2.41 ตามลาํดบั มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย และไม่มีรายการปัญหาใดอยู่
ในเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด มาก และนอ้ยท่ีสุด 
 1.5  ดา้นการนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน พบว่า การเปิดเผยนโยบายการ
บญัชีท่ีกิจการเลือกใชมี้ค่าเฉล่ีย 2.33  มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย และไม่มีรายการปัญหาใดอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัปัญหามากท่ีสุด มาก และนอ้ยท่ีสุด 
 2.  การศึกษาความแตกต่างของระดับปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ของธุรกจิสถานีบริการนํ้ามัน ในเขตจังหวัดสระบุรี 
ท่ีรูปแบบธุรกจิและรายได้แตกต่างกนั 
 2.1  ความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่าง
กนั ในดา้นต่าง ๆ พบวา่ 
 2.1.1  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน มีระดับปัญหาไม่
แตกต่างกนั 
 2.1.2  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มีระดับปัญหา
แตกต่างกนัใน จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการ
สร้างข้ึนเอง การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการรับแลกเปล่ียน การ
วิเคราะห์รายจ่ายในการเปล่ียนแทน เก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นตน้ทุนของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพคร้ังใหญ่เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นตน้ทุนของ
สินทรัพย ์โดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบัมากกว่ารูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วน 
จาํกดั 
 2.1.3  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน มีระดบัปัญหาแตกต่างกนั จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การพิจารณา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด” เพื่อ
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เป็นเกณฑใ์นการตั้งประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานโดยรูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วน 
จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบัมากกวา่รูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั 
 2.1.4  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้มีระดบัปัญหาแตกต่างกนัจาํนวน 3 
ขอ้ ไดแ้ก่  การทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพื่อทาํการบนัทึกบญัชี  การ
กาํหนดให้กิจการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ เช่น รายไดค้่าเช่าพื้นท่ี โดยการวดัความสําเร็จของ
รายการบญัชี  และการกาํหนดให้ดอกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนท่ี
ใหผ้ลไม่แตกต่างกนั โดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบัมากกว่ารูปแบบธุรกิจหา้ง
หุน้ส่วน จาํกดั 
 2.1.5  การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน มีระดบัปัญหาแตกต่างกนั
จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การนาํเสนองบการเงินตามรายการยอ่ท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ
การเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชโ้ดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบั
มากกวา่รูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วน จาํกดั 
 2.2  การศึกษาความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดั
สระบุรี ในการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีขนาดของ
ธุรกิจซ่ึงจาํแนกตามจาํนวนรายไดใ้นรอบบญัชี 2553  ในดา้นต่าง ๆ พบว่า ไม่มีรายการปัญหาใดท่ี
แตกต่างกนั 



 
 

บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย การอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดั
สระบุรี โดยจดัทาํแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน
ท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลแสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาใน
การปฏิบติังานบญัชีตามแนวทางปฏิบติัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้จากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้าํบญัชีของธุรกิจสถานีบริการ
นํ้ ามนัท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบัสํานักงานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสระบุรี ท่ียงัประกอบการ
จาํนวน 42 ราย ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา
จาํนวน 39 ราย ผูท้าํบญัชีของกิจการประเภทสถานีบริการนํ้ ามนัในเขตจงัหวดัสระบุรี ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.50 มีประสบการณ์การทาํบญัชีมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 51.30  ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการพบวา่ส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบของ
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีรายไดใ้นรอบบญัชี 2553 ท่ีผา่นมาไม่เกิน 100 ลา้น คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 และมีขนาดของสถานีบริการนํ้ามนัซ่ึงจาํแนกตามจาํนวนของมิเตอร์หวัจ่าย ส่วนใหญ่ มี
ขนาด มากกวา่ 12 มิเตอร์หวัจ่าย คิดเป็นร้อยละ 66.67  
 ผลการวิจยั จากขอ้มูลแบบสอบถามสามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 
 1.  ระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ในดา้นต่าง ๆ พบวา่ 
 1.1  ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยถ์าวร โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า
การลดทางเลือกวิธีประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญเหลือ 3 วิธี มีค่าเฉล่ีย 3.56 มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก 
และไม่พบรายการปัญหาใดท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
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 1.2  ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน โดยภาพรวมพบว่า
ระดบัปัญหา มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นราย
ขอ้ของรายการปัญหาพบว่า การประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณสถานท่ีตั้ง
ของสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปัจจุบนัและ
การคิดค่าเส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัต่างหากจากกนัสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่  
1 มกราคม 2554 มีค่าเฉล่ีย 3.62 และ 3.54 ตามลาํดบั   มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก  ในส่วนของการ
บนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการซ้ือมีค่าเฉล่ีย 2.49 มีปัญหาอยูใ่นระดบั
นอ้ย และไม่มีรายการปัญหาใดอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด 
 1.3  ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยภาพรวมพบว่าระดับปัญหา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 
สําหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า การกาํหนดให้กิจการท่ียงัไม่เคยตั้ ง
ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน รับรู้ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์
ของพนกังาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ปี 2554 มีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.41 ซ่ึงจดัอยูใ่น
เกณฑข์องระดบัปัญหาปานกลางเช่นกนั และไม่มีรายการปัญหาใดอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด 
มาก นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 1.4  ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้โดยภาพรวม มีปัญหาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า  การทาํ
ความเขา้ใจนิยามของรายไดแ้ต่ละประเภทและการทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้เพื่อทาํการบนัทึกบญัชีมีค่าเฉล่ีย 2.36 และ 2.41 ตามลาํดบั มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย และไม่
มีรายการปัญหาใดอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด มาก และนอ้ยท่ีสุด 
 1.5  ดา้นการนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน โดยภาพรวม มีปัญหาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ของรายการปัญหาพบว่า การ
เปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชมี้ค่าเฉล่ีย 2.33  มีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย และไม่มีรายการ
ปัญหาใดอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปัญหามากท่ีสุด มาก และนอ้ยท่ีสุด 
 2.  ความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีรูปแบบธุรกิจและรายได้
แตกต่างกนั ในดา้นต่าง ๆ พบวา่ 
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 2.1  ความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่าง
กนั ในดา้นต่าง ๆ พบวา่ 
 2.1.1  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน มีระดบัปัญหาไม่แตกต่างกนั 
 2.1.2  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มีระดบัปัญหา 
แตกต่างกนัใน จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการ
สร้างข้ึนเอง การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการรับแลกเปล่ียน การ
วิเคราะห์รายจ่ายในการเปล่ียนแทน เก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นตน้ทุนของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพคร้ังใหญ่เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นตน้ทุนของ
สินทรัพย ์โดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบัมากกว่ารูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วน 
จาํกดั 
 2.1.3  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน มีระดบัปัญหาแตกต่างกนั จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การพิจารณา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด” เพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการตั้งประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานโดยรูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วน 
จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบัมากกวา่รูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั 
 2.1.4  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้มีระดบัปัญหาแตกต่างกนัจาํนวน 3 
ขอ้ ไดแ้ก่  การทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพื่อทาํการบนัทึกบญัชี  การ
กาํหนดให้กิจการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ เช่น รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี โดยการวดัความสําเร็จของ
รายการบญัชี  และการกาํหนดให้ดอกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนท่ี
ให้ผลไม่แตกต่างกนั โดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบัมากกว่ารูปแบบธุรกิจ   
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  
 2.1.5  การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน มีระดบัปัญหาแตกต่างกนั
จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การนาํเสนองบการเงินตามรายการย่อท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ
การเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชโ้ดยรูปแบบธุรกิจบริษทั จาํกดั มีระดบัปัญหาในระดบั
มากกวา่รูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วน จาํกดั 

สรุปผลของการศึกษาความแตกต่างของระดบัในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี 
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ในการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีรูปแบบธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั แบ่งเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ี 1 รายการปัญหาท่ีรูปแบบธุรกิจบริษทัจาํกดั มีระดบัปัญหามากกว่า รูปแบบธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งเนน้ศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของผูท้าํบญัชีในการ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไปใช้ในทางปฏิบติั ว่าจะทาํให้เกิดปัญหาในระดบัใด 
ดงันั้นการแสดงความคิดในการนาํแนวปฏิบติัไปประยุกตใ์ช ้ยอ่มข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล
ซ่ึงเรามุ่งเน้นศึกษาในส่วนของระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํบญัชี และพบว่าการ
ประกอบธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ส่วนใหญ่จดัทาํในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน
จาํกดั และผูท้าํบญัชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํบญัชีมากกว่า 10 ปี ในขณะท่ีสถานีบริการนํ้ ามนั
ท่ีดาํเนินกิจการในรูปแบบบริษทั จาํกดั ผูท้าํบญัชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํบญัชีไม่เกิน 5 ปี 
ดงันั้นภายในขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี คุณลกัษณะของผูท้าํบญัชีอาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ระดบั
ปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีแตกต่างกนั 
 กรณีท่ี 2  รายการปัญหาท่ีรูปแบบห้างหุ้นส่วนจาํกดั มีระดบัปัญหามากกว่า รูปแบบบริษทั 
จาํกดั จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ การพิจารณา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด” เพื่อเป็นเกณฑใ์นการตั้งประมาณการ
หน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากการประกอบการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจาํกดัใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นธุรกิจครอบครัว ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่อยูใ่นฐานะญาติพี่
น้อง ไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงาน หุ้นส่วนอาจไม่คาํนึงถึงนโยบายท่ีเก่ียวกับพนักงาน เม่ือสถาน
ประกอบการไม่มีนโยบาย ผูท้าํบญัชีก็อาจไม่เคยไดป้ฏิบติั ประกอบเป็นเร่ืองใหม่ท่ีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มตอ้งปฏิบติัตามดว้ย 

2.2  ความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีขนาดของธุรกิจซ่ึงจาํแนก
ตามจาํนวนรายไดใ้นรอบบญัชี 2553  ในดา้นต่าง ๆ พบวา่ ไม่มีรายการปัญหาใดท่ีแตกต่างกนั 
 
5.2  การอภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาปัญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี มีความสอดคลอ้งและ
แตกต่างกบัผลการศึกษาก่อนหนา้น้ีสรุปไดด้งัน้ี 
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 ระดบัปัญหาโดยรวมของการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ี
ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั สิริลกัษณ์  ดว้งทอง (2552) พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสญัญาก่อสร้างอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 ความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีขนาด
ของธุรกิจแตกต่างกนั ซ่ึงจาํแนกตามจาํนวนรายไดใ้นรอบบญัชี 2553 นั้นมีระดบัปัญหาไม่แตกต่างกนั 
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั นิศานาถ โตจินดา (2554) พบว่าบริษทัขนาดใหญ่จะมีปัญหาและอุปสรรค
จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีมากกวา่บริษทัขนาดเลก็ ๆ 

ระดบัปัญหาในรายขอ้ของรายการปัญหาในแต่ละดา้นท่ีอยู่ในเกณฑ์มีปัญหาระดบัมาก  
และการศึกษาความแตกต่างของระดบัปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกนั พบว่าภาพรวมมีระดบัปัญหา
ไม่แตกต่างกนั แต่ในรายขอ้ของรายการปัญหาในแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนั นั้น ยงัไม่มีงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ไดล้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 128 พิเศษ 53 ง ประกาศ ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และใหถื้อ
ปฏิบติั ใชก้บังบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554ดงันั้นการอภิปรายผลสามารถทาํการ
อภิปรายผลภายในขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบกบัหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ คือ ระดบัปัญหาท่ีอยู่ในเกณฑ์ระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน คือ การลดทางเลือกวิธีประมาณ
การหน้ีสงสัยจะสูญเหลือ 3 วิธี การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน คือ การ
ประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนใน
อนาคต เพื่อบนัทึกบญัชีเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปัจจุบนัและการคิดค่าเส่ือมราคาแยกตาม
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัต่างหากจากกนัสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่  1 มกราคม 2554รวมถึง การ
กาํหนดใหกิ้จการท่ียงัไม่เคยตั้งประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน รับรู้ประมาณ
การหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ปี 2554 ซ่ึงมีระดบั
คะแนนเฉล่ียสูงแต่อยู่ในระดนัปานกลาง ในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินประมาณการ
หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน นับไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซ่ึงไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง
เฉพาะท่ีบงัคบัใชก้บักิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเท่านั้น แต่เป็นการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีกบัทุกกิจการท่ีมีหนา้ท่ีมีหนา้จดัทาํบญัชีตาม พ.ร.บ. การบญัชี 2543 ดงันั้นจึง
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อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นของการ
เปล่ียนแปลงคร้ังน้ี 

 
5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ใหถื้อ
ปฏิบติัใชก้บังบการเงินของกิจการท่ีเป็นไปตามคาํนิยามของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผูศึ้กษาจึงมีความเห็นวา่ 
 1.  ผูท้าํบญัชีควรให้ความสนใจในการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีท่ี
เกิดข้ึน เพื่อเป็นพฒันาวิชาชีพบญัชี และส่งเสริมในการปฏิบติังานบญัชีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ 
 2.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะควรมีการติดตามผลกระทบของการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ี รวมทั้งมีการจดัทาํเอกสารประกอบการนาํไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบติัในประเด็นท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากมาตรฐานการบญัชีท่ีใชอ้ยูก่่อนน้ี 
 3.  สถาบนัการศึกษา ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนในวิชาชีพการบญัชี ควร
ใหค้วามสนใจและสนบัสนุนใหผู้ส้อนไดเ้รียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบญัชีฉบบัต่าง ๆ 
เพื่อนาํไปพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
5.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 

การคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการศึกษาปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ในประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี 
เท่านั้น และรายการปัญหาท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการจดัทาํ
บญัชีของสถานีบริการนํ้ ามนั ดงันั้นในอนาคตอาจทาํการศึกษาในประเด็นท่ีมีความหลากหลาย หรือ
ในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาระหว่างกลุ่มธุรกิจ  และนอกจากน้ีผูศึ้กษาพบว่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะน้ีมีประเด็นในส่วน
แตกต่างกบัภาษีอากร เช่น การตดัจาํหน่ายหน้ีสูญท่ีไม่คาํนึงถึงหลกัเกณฑ์ของภาษีอากร การคิดค่า
เส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบท่ีมีนัยสําคัญต่างหากจากกันสําหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาตั้ งแต่               
1 มกราคม 2554  เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในการปฏิบติังานดา้นบญัชีภาษีอากรของกิจการดว้ย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง    ปัญหาการปฏิบติังานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี 
 
วตัถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดบัปัญหาการปฏิบติังานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี ในดา้น
การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ให้ข้อมูล 
คาํช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้คาํตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

1. ระดบัการศึกษาของท่าน 
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   
  ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

2. ประสบการณ์การทาํงานดา้นการทาํบญัชีของท่าน 
  นอ้ยกวา่ 5 ปี     
  6-10  ปี 
  มากกวา่ 10 ปี 

 
ส่วนที ่2  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 
คาํช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้คาํตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

1. รูปแบบของธุรกิจ 
  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั     บริษทั จาํกดั 

2. ยอดรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจในปี 2553 
  ไม่เกิน 100  ลา้นบาท    100 ลา้นบาทข้ึนไป 

3. ขนาดของสถานีบริการ 
  1-12 มิเตอร์หวัจ่าย 
  มากกวา่ 12 มิเตอร์หวัจ่าย 
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ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัตติามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน

สําหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

คาํช้ีแจง ขอใหท่้านอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พิจารณาวา่ท่านมีปัญหาในการปฏิบติังานบญัชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะในแต่ละประเภทรายการ

ในระดบัใด  

(5 คือ ระดบัปัญหามากท่ีสุด  4 คือระดบัปัญหามาก 3 คือระดบัปัญหาปานกลาง 2 คือระดบัปัญหานอ้ย  

1 คือระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด) 

รายการปัญหา 

ระดับปัญหา 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

     

1.1 การทาํความเขา้ใจนิยามของสินทรัพย์
หมุนเวียนแต่ละรายการ 

     

1.2 ขอ้พิจารณาในการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญท่ี
แตกต่างจากเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ทางภาษี
อากร 

     

1.3 การลดทางเลือกวิธีการประมาณหน้ี
สงสยัจะสูญเหลือ 3 วิธี  

     

1.4 การเลือกวิธีคาํนวณราคาทุนของสินคา้
คงเหลือ 

     

1.5 การคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ
สินคา้คงเหลือ   
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รายการปัญหา 

ระดับปัญหา 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.6  การจดัประเภทมูลค่าท่ีลดลงจากการปรับ
มูลค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ได้รับในงวดบญัชีก่อนจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเป็นตน้ทุนขาย 

     

1.7  การจดัประเภทผลขาดทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินคา้ในงวดบญัชีก่อนจากตน้ทุนขายเป็น
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

     

2. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     

2.1 การทาํความเขา้ใจนิยามของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 

     

2.2 การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีได้มาซ่ึง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์  
จากการซ้ือ 

     

2.3  การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ จากการสร้างขึน้เอง 

     

2.4 การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีได้มาซ่ึง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ จากการรับแลกเปลีย่น 

     

2.5  การวิเคราะห์รายจ่ายในการเปลี่ยนแทน 
เก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อบนัทึก
บญัชีเป็นตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ 

     

2.6  การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการตรวจสภาพ
คร้ังใหญ่ เพื่อบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ 
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2.7  การวิเคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีสาํคญัและ
อุปกรณ์ที่สํารองไว้ใช้ท่ีกิจการคาดว่าจะใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าหน่ึงรอบบัญชี  เพื่อ
บนัทึกเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

     

2.8  การวิเคราะห์ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการซ่อมบาํรุงท่ีต้องใช้ร่วมกับรายการ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อบันทึกบัญชี
เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

     

2.9  การประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การ
ขนยา้ย และการบูรณสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือบนัทึกบญัชีเป็น
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปัจจุบนั 

     

2 . 1 0   ก า ร คิ ด ค่ า เ ส่ื อ ม ร า ค า แ ย ก ต า ม
ส่วนประกอบท่ีมีนัยสําคญัต่างหากจากกัน
สําหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาตั้ งแต่  1 มกราคม 
2554 (เช่น ในเคร่ืองจักร 1 ตัว มีมอเตอร์ที่มี
อายุการใช้งานต่างกัน ต้องคิดค่าเส่ือมแต่ละ
ตวัแยกต่างหากจากกนั) 

     

2.11  การทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้
ประโยชน์  และวิ ธี คิดค่าเ ส่ือมราคาท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 
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2.12  สินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ก่อนการ
ประกาศใช้มาตรฐานฯตอ้งเปล่ียนมาเป็นวิธี
ราคาทุน 

     

2.13  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน
และจะถือไว้เพื่อขาย ตอ้งแสดงเป็นรายการ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

     

2.14   การพิจารณาว่า ท่ี ดิน  อาคาร  และ
อุปกรณ์ท่ีมีอยูข่องกิจการเป็นอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนหรือไม่ 

     

2.15  สินทรัพยถ์าวรท่ีเป็นไปตามคาํนิยาม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการ
เงินงวดก่อน ตอ้งจดัประเภทสินทรัพยถ์าวร
ดังกล่าวใหม่ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน 

     

2.16  การพิจารณาเพ่ือคาํนวณว่าสินทรัพย์
ของกิจการมีการลดลงของมูลค่าหรือไม่ 

     

2.17  การพิจารณาว่ากิจการมีสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนหรือไม่  

     

2.18  วิธีการบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีรับรู้รายการ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

     

2.19  การพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ การ
กาํหนดมูลค่าคงเหลือ เพื่อทาํการบนัทึกบญัชี
การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

     



76 
 

รายการปัญหา 

ระดับปัญหา 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

3. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ
หนีสิ้น ประมาณการหนีสิ้น และหนีสิ้นที่
อาจเกดิขึน้ 

     

3.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของหน้ีสิน      
3.2  การพิจารณาเง่ือนไขในการรวมตน้ทุน
การกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของ
สินทรัพย ์ 

     

3.3 การกําหนดให้กิจการท่ีย ังไม่เคยตั้ ง
ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์
ของพนักงาน  รับ รู้ประมาณการหน้ีสิน
เก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน ปี 2554 

     

3.4  การพิจารณา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด” 
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการตั้งประมาณการหน้ีสิน
เก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน 

     

3.5  วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับประมาณการ
หน้ีสิน 

     

3.6 การวิ เคราะห์ระดับความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ของเหตุการณ์ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การรับรู้รายการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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4. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได้      

4.1  การทาํความเขา้ใจนิยามของรายไดแ้ต่
ละประเภท 

     

4.2  การทาํความเขา้ใจเง่ือนไขในการรับรู้
รายได้จากการขายสินคา้เพ่ือทาํการบนัทึก
บญัชี 

     

4.3  การกาํหนดใหกิ้จการรับรู้รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ เช่น รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี โดยการวดั
ความสาํเร็จของรายการบญัชี  

     

4.4  การกาํหนดให้ดอกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตาม
อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงหรือวิ ธี อ่ืนท่ี
ใหผ้ลไม่แตกต่างกนั 

     

5. การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงนิ 

     

5.1  การกาํหนดให้กิจการทุกประเภทตอ้ง
จดัทาํงบการเงินเปรียบเทียบ 

     

5.2  การนาํเสนองบการเงินตามรายการยอ่ท่ี
กาํหนดโดยกรมพฒันา 

     

5.3  การเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการ
เลือกใช ้

     

5.4  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดใหเ้ปิดเผย
เป็นการเฉพาะ 
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ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ         

           

           

           

           

           

           

           

            

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
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