บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าการวิจัย
บัญชีเป็ นภาษาของธุ รกิจที่ใช้ในการรายงานข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกิจการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้ขอ้ มูลงบการเงินมีความถูกต้องชัดเจน โปร่ งใสและสามารถ
เปรี ยบเทียบฐานะการเงินระหว่างกิจการได้ จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดหลั กการบันทึกบัญชีเป็ น
มาตรฐานเดียว กัน คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting
Standards Board : IASB) ได้พยายามที่จะกาหนดมาตรฐานการบัญชีให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันทัว่
โลก (วันชัย ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ, 2554 : 2)
สาหรับมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ดาเนินการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีของไทยมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2554 : ออนไลน์ ) เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
ระดับสากล ดังเห็นได้จากสภาวิชาชีพบัญชีได้กาหนดให้มาตรฐานการบัญชีของไทย
(Thai
Accounting Standards : TASs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial
Reporting Standards : TFRSs) เป็ นชุดเดียวกัน ที่อา้ งอิงจากมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards) และได้มีการออกประกาศสภา
วิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่ อง การจัดเลขฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตาม
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุ งเลขฉบับของมาตรฐานการบัญชีไทยที่เคยออกมา
ก่อนหน้ านี้ให้สามารถอ้างอิงได้ตรงกับเลขฉบับของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่มีอยู่
และออกประกาศการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ให้มีผลบังคับใช้ในปี พ .ศ. 2554 อยูห่ ลาย
ฉบับ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2552 : ออนไลน์ ) ซึ่ งนับเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ของวงกา รวิชาชีพบัญชี ทั้งที่ประกาศใช้มาแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมให้ใกล้เคียงกับ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและการออกฉบับใหม่ที่
ไม่เคยมี มาก่อนนับว่าเป็ นการปรับเปลี่ย นที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประเทศ
ไทยที่กาลังเข้าสู่ ปร ะชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ .ศ.2558 นี้ ประกอบกับปั จจุบนั การลงทุน
ระหว่างประเทศเริ่ มเข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยมากขึ้นทาให้นกั
ลงทุนต่างชาติที่เป็ นผูใ้ ช้งบการเงินได้เรี ยกร้องให้หน่วย งานที่ทาหน้าที่กากับดูแลผลักดันให้มีการ
ใช้มาตรฐานการบัญชี เดียวกันในการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อสะดวกในการจัดทาและการ
ตรวจสอบ (วันชัย ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ, 2554 : 2)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นมาตรฐานที่ออกมา
ใหม่ และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 พิเศษ 143 ง ณ วั นที่ 15 ธันวาคม พ .ศ.
2553 โดยถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม2554 เป็ นต้นไป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นมาตรฐานที่ยงั ไม่
เคยใช้มาก่อนในประเทศไทย ซึ่ งกาหนดให้กิจการต้องบันทึกบัญชีเกี่ ยวกับผลประโยชน์ของ
พนักงาน หรื อผลตอบแทนที่กิจการให้แ ก่ พนักงานทั้งในระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส รวมทั้ง
ผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว เช่น เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เงินสวัสดิการหลัง
เกษียณอายุ กล่าวคือ กิจการจะต้องเริ่ มทยอยบันทึกภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์
ของพนักงาน หรื อผลตอบแทนที่กิจการให้แก่พนักงานในทุกงวดบัญชีต้ งั แต่ว ั นที่พนักงานเริ่ มทา
งานให้กิจการแทนวิธีเดิมที่จะบันทึกค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินออกไปจริ ง
เท่านั้น ซึ่ งหลักการบัญชีใหม่เห็นว่ากิจการควรกระจายค่าใช้จ่ายดั งกล่าวออกไปตามช่วงเวลาที่
พนักงานได้ทางานให้กิจการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายให้กบั สิ่ ง
ที่กิจการได้รับจากการทางานของพนักงานทาให้งบการเงินที่ได้บนั ทึกภาระหนี้สินในการรายงาน
ฐานะการเงิน และบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกาไ รขาดทุนเบ็ดเสร็ จสะท้อนข้อเท็จจริ ง
มากขึ้น (วันชัย ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ, 2554 : 8)
กิจการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อย่างเต็มรู ปแบบ คือ กิจการที่มีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะ ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั มหาชนตามกฎหมาย
มหาชน บริ ษทั ที่กาลังเสนอขายหลักทรัพย์ให้สาธารณชน และบริ ษทั ที่ดูแลทรัพย์สินของ
สาธารณะ เช่น สถาบันกา รเงิน บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั ประกันชีวติ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เป็ นต้น และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะบางกิจการ เนื่องจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนสาธารณะ ได้กาหนดทางเลือกให้กิจการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะซึ่ งเป็ นกิจการส่ วนใหญ่ในประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนกิจการ
ทั้งหมดในประเทศไทย (วรศักดิ์ ทุมมานนท์ , 2555: 1) สามารถเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ในการจัดทาบัญชีเช่นกัน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ น ฉบับที่ยากต่อการทาความเข้าใจ อาจส่ งผลกระทบต่อการทาบัญชี
ของนักบัญชีของกิจการ และสานักงานบัญชีอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานด้วย
นักบัญชีหรื อผูท้ าบัญชีของกิจการ เป็ นบุคคลสาคัญที่มีบทบาทหน้าที่ในการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีและ การรายงานทางการเงินของกิจการ อาทิ การบันทึกบัญชีต่าง ๆ การรายงาน
งบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อประ เมินว่าข้อมูลดังกล่าวมีความ ถูกต้อง สมบูรณ์เชื่อถือได้ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สาหรับกิจการที่ตอ้ งทาบัญชี ทุกกิจการทั้งที่ เป็ น กิจการที่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ นักบัญชีของกิจการดังกล่าวมีหน้าที่ในการ
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บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง จึงควรมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่ งรวมถึงมาตรฐาน
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานด้วย
สาหรับประเ ทศไทย ในเขต กรุ งเทพมหานคร ถือเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวนกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะสู งที่สุด โดยมี
จานวนทั้งสิ้ นโดยประมาณ 541,257 ราย คิดเป็ นร้อยละ 19.80 ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะทั้งประเทศ (สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2556: ออนไลน์ )
และกาลังจะเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของอาเซี ยนในปี 2558 นี้ กิจการที่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะมีบุคลากรเป็ นจานวนมากส่ วนหนึ่งเป็ นบุคลากร
ที่ใกล้เกษียณอายุงาน ฉะนั้น นักบัญชีจึงควรมีความรู ้ความเข้าใจทั้งหลักการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะ เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อเตรี ยมการรองรับการเกษียณ
อายุของบุคลกรเหล่านั้น เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน เป็ น
เรื่ องใหม่ เริ่ มปฏิบตั ิในปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสารวจความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร

1.3 ขอบเขตในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งทาการสารวจ ความรู ้ ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
ขอบเขตประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ใช้ ศึกษา ในครั้งนี้ เป็ น นักบัญชีโดย ทาการสุ่ มจาก กิจการที่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะและกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้วธิ ี การสุ่ ม ตามความ
สะดวก จานวน 240 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย
ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการ ศึกษา สถานะภาพ ตาแหน่งงาน ประสบการณ์
ทางาน และการรับรู ้ข่าวสารมาตรฐานการบัญชีหรื อที่เกี่ยวข้อง
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยแบ่งเป็ น 5 ด้านหรื อหัวข้อ ดังนี้
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2.1 ด้านวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี
2.2 ด้านขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
2.3 ด้านการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
2.4 ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
2.5 ด้านการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
ขอบเขตของระยะเวลา : ศึกษาระหว่างเดือน สิ งหาคม 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม 2559
รวมระยะเวลา 12 เดือน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความรู้ และความเข้ าใจ หมายถึง ความ สามารถในการจาและความเข้าใจรายละ เอียด
ของข้อมูลต่างๆ ที่บุคคลได้สะสมไว้และถ่ายถอดต่อๆ กันมาตลอดจนสามารถที่จะสื่ อความหมาย
แปลความ ตีความ ขยายความ หรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ พนักงาน หมายถึง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ที่ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 พิเศษ 143 ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3. นักบัญชี หมายถึง ผูร้ ับผิดชอบในการทาบัญชีของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีไม่วา่ จะได้
กระทาในฐานะเป็ นลูกจ้างของผู้ มีหน้าที่จดั ทาบัญชีหรื อไม่ก็ตาม หรื อผูท้ าบัญชีของสานักงาน
บัญชีโดยต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่อธิ บดีกาหนดเฉพาะกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. กิจการทีม่ ีส่วนได้ เสี ยสาธารณะ หมายถึง บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั
มหาชนตามกฎหมายมหาชน บริ ษทั ที่กาลังเสนอขายหลักทรัพย์ให้สาธารณชน และบริ ษทั ที่ดูแล
ทรัพย์สินของสาธารณะ
5. กิจการทีไ่ ม่ มีส่วนได้ เสี ยสาธา รณะ (Non-Publicly Accountable Entities: NPAEs)
หมายถึง กิจการที่ “ไม่ใช่” กิจการดังต่อไปนี้
1) กิจการที่มีตราสารทุน หรื อตราสารหนี้ของกิจการซึ่ งมีการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อการซื้ อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์ (Over the Counter) รวมทั้งในตลาดท้องถิ่นและในภูมิภาค หรื อกิจการที่นาส่ งหรื ออยู่
ในกระบวนการนาส่ งงบการเงินของกิจการให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อ
ประชาชน
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2) กิจการที่ดาเนินธุ รกิจหลักในการดูแลสิ นทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง
ได้แก่ สถาบันการเงิน บริ ษทั ประกันชีวติ บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุนรวม
ตลาดสิ นค้าการเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็ นต้น
3) บริ ษทั มหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
4) กิจการอื่นที่จะกาหนดเพิ่มเติม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงระดับค วามรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน
2. เพื่อประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีบญั ชีในการนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน
3, เพื่อประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนหลักสู ตรการบัญชี ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และผูท้ ี่สนในทัว่ ไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-สถานะภาพ
-ตาแหน่งงาน
-ประสบการณ์ทางาน
-การรับรู ้ข่าวสารมาตรฐานการบัญชีหรื อที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ค วามรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ผูศ้ ึกษาที่ได้ทาการศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
2.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
1.1 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
1.2 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(สภาพวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554 : ออนไลน์)
1.3 เกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน (วันชัย ธนากรกิจกุล และ
ชาลี สาทรกิจ, 2554:8)
1.4 เกี่ยวกับมาตรฐานการายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554: ออนไลน์)
2.2 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบัญชี
2.3 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจ
2.1.1 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจ
บลูมและคณะ (Bloom and et.at,1956 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2549: 5657) ได้จาแนกความหมายระหว่างความรู ้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการสื่ อความหมายไว้ ดังนี้
ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจาหรื อระลึกเรื่ องราวที่เคยเรี ยนรู้ เคยมี
ประสบการณ์มาก่อนความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิ บาย สื่ อความหมายและขยาย
ความในเรื่ อง ราวและเหตุการณ์ต่างๆด้วยคาพูดหรื อเขียนด้วยภาษาของตนเอง ประกอบด้วย
1. การแปลความ เป็ นการ ให้ความหมาย จับใจความให้ถูกต้องตรงตามความจริ งของสิ่ ง
หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่ตอ้ งการสื่ อความหมายรวมทั้งการแปลใจความของภาษาหนึ่งไปสู่ อีกภาษา
หนึ่งด้วย
2. การตีความ เป็ นการอธิบายความหมายหรื อสรุ ปเรื่ องราวด้วยการจัดระเบียบหรื อเรี ยบ
เรี ยงเนื้อหาใหม่
3. การขยายความ เป็ นการขยายเนื้อหาที่เหนือไปกว่าขอบเขตที่รู้เป็ นการขยายขีดการ
อ้างอิง หรื อแนวโน้มที่เกินจากข้อมูลหรื อเรื่ องราวที่มี
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โดยสรุ ปความหมายได้วา่ ความรู ้ความเข้าใจ หมายถึงความสามารถในการจารายละ
เอียดของข้อมูลต่างๆที่บุคคลได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อๆกันมาตลอดจนสามารถที่ จะสื่ อความ
หมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ หลังจากได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆแล้ว
คาว่าความรู ้น้ นั ในทัศนะของฮอสเปอร์ (อ้างถึงในมาโนช เวชพันธ์ 2532, 15-16) นับเป็ น
ขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจา ซึ่ งอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น
ได้ยนิ หรื อ ได้ฟัง ความรู ้น้ ี เป็ นหนึ่งในขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ โดยประกอบไปด้วยคาจากัดความ
หรื อความหมาย ข้อเท็จจริ ง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปั ญหา และมาตรฐานเป็ น ต้น ซึ่ง
อาจกล่าวได้วา่ ความรู ้เป็ นเรื่ องของการจาอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ความ คิดที่
ซับซ้อนหรื อใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุน้ ี การจาได้จึงถือว่าเป็ น กระบวนการที่
สาคัญในทางจิตวิทยา และเป็ นขั้นตอนที่นาไปสู่ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ กา รนาความรู้
ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิดและความ
สามารถทางสมองมากขึ้นเป็ นลาดับ ส่ วนความเข้าใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ ชี้ให้เห็นว่า
เป็ นขั้นตอนต่อมาจากความรู ้ โดยเป็ นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความสามารถของสมองและทักษะในชั้น
ที่สูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่ อความหมาย ซึ่ งอาจเป็ นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา
หรื อการใช้สัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ แล้ว อาจจะโดยการฟัง
การเห็น การได้ยนิ หรื อเขียน แล้วแสดงออกมาในรู ปของการใช้ทกั ษะหรื อกา รแปลความหมาย
ต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าว สารที่ได้ยนิ มาโดยคาพูดของตนเอง หรื อการแปลความหมายจากภาษา
หนึ่งไปเป็ นอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว้ หรื ออาจเป็ นการแสดงความคิดเห็นหรื อให้
ข้อสรุ ปหรื อการคาดคะเนก็ได้
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26) ได้ให้คาอธิ บายว่า ความรู ้ เป็ น
พฤติกรรมขั้นต้นที่ผเู ้ รี ยนรู ้เพียงแต่เกิดความจาได้ โดยอาจจะเป็ นการนึกได้หรื อโดยการมองเห็น
ได้ยนิ จาได้ ความรู ้ในชั้นนี้ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์
โครงสร้างและวิธีแก้ไขปั ญหา ส่ วนความเข้าใจอ าจแสดงออกมาในรู ปของทักษะด้าน “การแปล”
ซึ่ งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนั้น ๆ โดยใช้คาพูดของตนเอง และ
“การให้ความหมาย ” ที่แสดงออกมาในรู ปของความคิดเห็นและข้อสรุ ป รวมถึงความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรื อการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26-28) ได้ให้ความ
หมายของ ความรู ้ ว่าหมายถึง เรื่ องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่ งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ
รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่ องของกระบวนการ
ทางจิตวิทยาของความจา อันเป็ นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยก่อนหน้านั้น
ในปี ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้หรื อพุทธิ พิสัย (cognitive domain)
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ของคนว่าประกอบด้วยความรู ้ตามระดับต่าง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรู้ใน
ขั้นต่าไปสู่ ระดับของความรู ้ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ได้แจกแจงรายละเอียดของแต่
ละระดับไว้ ดังนี้ความรู ้ หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่เน้นถึงการจาและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นความจาที่เริ่ มจากสิ่ งง่าย ๆ ที่เป็ นอิสระแก่กนั ไปจนถึงความจาใน สิ่ งที่
ยุง่ ยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความเข้าใจหรื อความคิดรวบยอด (Comprehension)
เป็ นความสามารถทางสติปัญญาในการขยายความรู ้ ความจา ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่าง
สมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่ อความหมาย และความสามารถในการแปล
ความหมาย การสรุ ป หรื อการขยายความสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งการนาไปปรับใช้ (Application) เป็ น
ความสามารถในการนาความรู้ (knowledge) ความเข้าใจหรื อความคิดรวบยอด (comprehension)
ในเรื่ องใด ๆ ที่มีอยูเ่ ดิม ไปแก้ไขปั ญหาที่แปลกใหม่ของเรื่ องนั้น โดยการใช้ความรู ้ต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิธีการกั บความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความ สามารถในการแปล
ความหมาย การสรุ ปหรื อการขยายความสิ่ งนั้น
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจ และการ
นาไปปรับใช้ โดยมีลกั ษณะเป็ นการแยกแยะสิ่ งที่จะพิจารณาออกเป็ นส่ วนย่อย ที่มีความสัมพันธ์
กัน รวมทั้งการสื บค้นความสัมพันธ์ของส่ วนต่างๆ เพื่อดูวา่ ส่ วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้า
กันได้หรื อไม่ อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดอย่างแท้จริ ง
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในการรวบรวมส่ วนประกอบย่อย ๆ หรื อ
ส่ วนใหญ่ ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็ นเรื่ องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมีลกั ษณะของการ
เป็ นกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่ องต่าง ๆ เข้ าไว้ดว้ ยกัน เพื่อสร้างรู ปแบบหรื อโครง
สร้างที่ยงั ไม่ชดั เจนขึ้นมาก่อน อันเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขต
ของสิ่ งที่กาหนดให้
6. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นเกี่ยวกับความคิด ค่านิยม
ผลงาน คาตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการกาหนดเกณฑ์
(criteria) เป็ นฐานในการพิจารณาตัดสิ น การประเมินผล จัดได้วา่ เป็ นขั้นตอนที่สูงสุ ดของพุทธิ
ลักษณะ (characteristics of cognitive domain) ที่ตอ้ งใช้ความรู้ความเข้าใจ การนาไปปรับใช้ การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทาการประเมินผลสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
7. ความรู ้คือ สิ่ งที่มนุษย์สร้าง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริ ง ความหมาย โดยใช้ขอ้
เท็จจริ ง ข้อคิดเห็น ตรรกะ แสดงผ่านภาษา เครื่ องหมาย และสื่ อต่าง ๆ โดยมีเป้ าหมายและวัตถุ
ประสงค์เป็ นไปตามผูส้ ร้าง ผูผ้ ลิตจะให้ความหมาย
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ความรู้ ตามลักษณะ
1. ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ได้จาก ประสบการณ์ พรสวรรค์
หรื อ สัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะในการทางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์
2. ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ น ความรู ้ที่สามารถ ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึก
ความรู้ ตามโครงสร้ าง
โครงสร้างส่ วนบนของความรู ้ ได้แก่ Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์โครงสร้างส่ วน
ล่างของความรู ้ ได้แก่ ภาคปฏิบตั ิการของความรู ้ ได้แก่องค์ความรู ้ที่แสดงในรู ปของ ข้อเขียน
สัญลักษณ์ การแสดงออกในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะ การเดินขบวนทางการเมือง โครงสร้าง
ส่ วนล่างของความรู ้มีโครงสร้างระดับลึกคือ ความหมาย (significant)
ความรู้ และอานาจ
ความรู ้และอานาจ เป็ นสิ่ งเดียวกัน เพราะถูกผลิต และ เคลือบไว้ภายใต้รูปแบบ 2 รู ปแบบ
คือรู ปแบบที่แสดงออกถึงควา มรุ นแรง ได้แก่ ความรู ้ทางด้านการปราบปราม การทหาร การ
ควบคุมนัก โทษอาชญวิทยา การสงคราม จิตเวชศาสตร์ รูปแบบที่แสดงออกถึงความไม่รุนแรง แต่
แฝงไว้ดว้ ยความรุ นแรง ได้แก่ ความรู ้ทางด้านสื่ อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริ หาร
ธุ รกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรู ้ทางการศึ กษา การพัฒนาและทุกสิ่ ง ที่ใช้การครอบงาความคิด
ผ่านปฏิบตั ิการทางการสร้างความรู ้เพื่อ กีดกัน/เบียดขับ/ควบคุม มนุษย์
การจาแนกความรู้
ความรู้ ตามลักษณะ
1. ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์
หรื อสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะในการทางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์
2. ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ น ความรู ้ที่สามารถ ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึก
ความรู้ ตามโครงสร้ าง
1. โครงสร้างส่ วนบนของความรู ้ ได้แก่ Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์
2. โครงสร้างส่ วนล่างของความรู ้ ได้แก่ ภาคปฏิบตั ิการของความรู ้ ได้แก่องค์ความรู ้ที่
แสดงในรู ปของ ข้อเขียน สัญญะ การแสดงออกในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะ การเดินขบวนทาง
การเมือง โครงสร้างส่ วนล่างของความรู้มีโครงสร้างระดับลึกคือ ความหมาย (significant)
ความรู้ และอานาจ
ความรู ้และอานาจเป็ นสิ่ งเดียวกัน เพราะถูกผลิต และเคลือบไว้ภายใต้รูปแบบ 2 รู ปแบบ
คือ
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1. รู ปแบบที่แสดงออกถึงความรุ นแรง ได้แก่ ความรู ้ทางด้านการปราบปราม การทหาร
การควบคุมนักโทษ อาชญวิทยา การสงคราม จิตเวชศาสตร์
2. รู ปแบบที่แสดงออกถึงความไม่รุนแรง แต่แฝงไว้ดว้ ยความรุ นแรง ได้แก่ ความรู ้ทาง
ด้านสื่ อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริ หารธุ รกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรู ้ทางการ
ศึกษา การพัฒนาและทุกสิ่ ง ที่ใช้การครอบงาความคิด ผ่านปฏิบตั ิการทางการสร้ างความรู ้เพื่อ กีด
กัน/เบียดขับ/ควบคุม มนุษย์
ความรู้ ภายใต้ บริบทเฉพาะ
ความรู้ ภายใต้ บริบทเฉพาะ (situated knowledge) คือความรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงไปที่
บางบริ บท บางสถานการณ์ ให้ลองจินตนาการถึงเห็ดสองพันธุ์ที่ข้ ึนอยูค่ นละฝากของภูเขา พันธุ์
หนึ่งสามารถรับประทานได้ อีกพันธุ์เป็ นเห็ดที่มีพิษ เมื่อข้ามขอบเขตนั้นไปอีกฝั่งหนึ่ง การใช้
ความรู ้ที่ข้ ึนกับขอบเขตทางนิเวศเดิม อาจทาให้อดตาย หรื อไม่ก็เกิดอันตรายจากพิษได้
กระบวนการสร้างความรู ้บางอย่าง เช่น
การลองผิดลองถูก หรื อการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ มักก่อให้เกิดความ รู ้ที่อยูภ่ ายใต้บริ บทเฉพาะ ประโยชน์หนึ่งของ กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ คือทฤษฎีที่ได้จากระเบียบวิธีน้ ี มักจะอิงกับบริ บทเฉพาะน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ
ความรู ้ภายใต้บริ บทเฉพาะมักแฝงอยูใ่ นภาษา วัฒนธรรม หรื อประเพณี นักวิพากษ์ลทั ธิ
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม กล่าวว่าการเกิดขึ้น ของวัฒนธรรมเดี่ยวทาให้ความรู ้ทอ้ งถิ่นบางอย่าง
ถูกทาลายลง
สั งคมวิทยาความรู้
บางแง่มุมของความรู ้ก่อให้เกิดลักษณะทางสังคม ตัวอย่างเช่น ความรู ้น้ นั เป็ นรู ปแบบหนึ่ง
ของทุนทางสังคม สังคมวิทยา ความรู้ศึกษากระบวนการที่สังคม และความรู ้มีการกระทาต่อกัน
ทั้งปั จเจกและสังคมต่าง ๆ ได้รับความรู ้ผา่ นทางประสบการณ์ การสังเกต และการอุปนัย
การที่ความรู ้น้ ีแพร่ กระจายถูกศึกษาในการแพร่ กระจาย ทฤษฎีการแพร่ กระจายของนวัตกรรม
ศึกษาปั จจัยที่ทาให้ผคู ้ นตระหนัก ทดลอง และนาแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ ซึ่ งสามารถ
ช่วยอธิบายพัฒนาการของความรู้ได้
นิยามอืน่ ๆ
ความรู้ คือ "สารสนเทศผนวกกับประสบการณ์ บริ บท การตีความ และการไตร่ ตรอง
ความรู ้เป็ นรู ปแบบที่มีมูลค่าสู งของสารสนเทศ ที่พร้อมจะถูกนาไปใช้เพื่อการตัดสิ น ใจและการ
กระทาต่างๆ" ที. ดาเวนพอร์ต และคณะ 1998
"ความรู้ ที่ชดั แจ้งหรื อที่เขียนระบุไว้ หมายถึงความรู ้ที่สามารถถ่ายโอนในภาษาที่เป็ น
ทางการและเป็ นระบบ ในทางกลับกันความรู ้ฝังลึกนั้นมีลกั ษณะที่ข้ ึนกับบุคคล ซึ่ งทาให้การระบุ
อย่างเป็ นทางการและการสื่ อสารทาได้ลาบาก" ไอ. โนนากะ 1994
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ทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ในที่น้ ีจะกล่าวถึงทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐาน ซึ่ งสามารถนามา
ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเป็ นประโยชน์ต่อพื้นฐานการสร้างความเข้าใจในการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนี้
ทฤษฎีพฒ
ั นาการของกีเซล (Gesell)
อาร์โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell.1880-1961) (อ้ างถึงใน สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ ,
2547:35) เป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ผูเ้ ริ่ มก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก (Institute of Child
Development) ณ มหาวิทยาลัยเยล ระหว่างปี ค .ศ. 1930-1940 อธิ บายทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริ ญ
เติบโตและพัฒนาการของเด็กว่าการเจริ ญเติบโตของเด็กทางร่ างกาย เนื้อเยือ่ อวัยวะ หน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นเป็ นรู ปแบบที่แน่นอนและเกิดขึ้นเป็ นลาดับขั้น
ประสบการณ์ และสภาพแ วดล้อมเป็ นองค์ประกอบรองที่ต่อเติมเต็มเสริ มพัฒนาการต่าง ๆ กีเซล
เชื่อว่าวุฒิภาวะจะถูกกาหนดโดยพันธุ กรรม และมีในเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ทาให้เด็กแต่ละวัยมีความพร้อมทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ ถ้าวุฒิภาวะหรื อความพร้อมยังไม่เกิดขึ้นตามปกติ
ในวัยนั้น สภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการของเด็ก อาร์ โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell) ได้
สร้างเกณฑ์มาตรฐานสาหรับวัดพฤติกรรมของเด็กในแต่ละระดับ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรม ซึ่ งเขาได้แบ่งพัฒนาการของเด็กที่ตอ้ งการวัดและประเมินออกเป็ น
4 กลุ่มใหญ่
1. พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) ครอบคลุมการบังคับอวัยวะต่าง ๆ
ของร่ างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหว
2. พฤติกรรมทางการปรับตัว (Adaptive Behavior) ครอบคลุมความสัมพันธ์ของการใช้มือ
และสายตา การสารวจ ค้นหา การกระทาต่อวัตถุ การแก้ปัญหาในการทางาน
3. พฤติกรรมทางการใช้ภาษา (Language Behavior) ครอบคลุมการที่เด็กใช้ภาษา การฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4. พฤติกรรมส่ วนตัวและสังคม (Personal-Social Behavior) ครอบคลุมการฝึ กปฏิบตั ิ
ส่ วนตัว เช่น การกินอาหาร การขับถ่าย และการฝึ กต่อสภาพสังคม เช่น กรเล่น การตอบ
สนองผูอ้ ื่น
จากแนวความคิดของ อาร์ โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell) สามารถนามาอธิบายพัฒนาการ
ของมนุษย์ในด้านการเจริ ญเติบโตพัฒนาการทางร่ างกาย และสามารถนาไปเชื่อมโยงกับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาได้อีกด้วย นอกจากนั้น อาร์ โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell) ได้เขียนหนังสื อขึ้น 2 เล่ม
คือ The First Five Year of Life และ The Child from Five to Ten ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวนี้มีบทบาท
มากต่อการจัดกลุ่มเด็กเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานใช้เป็ น
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แบบทดสอบมาตรฐานในการทานายพฤติกรรม วิเคราะห์กลุ่ม และทาวิจยั เพื่อบอกลักษณะพัฒนา
การของเด็ก โดยใช้อายุทางปฏิทินเป็ นเกณฑ์ นอกจากนี้มีบทบาทมากในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้กบั เด็ก โดยการจัดกิจกรรมนั้นต้องให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud. 1856-1939) ได้ให้ความสาคัญของเด็กวัย 5 ปี แรกของ
ชีวติ ซึ่ งเป็ นวัยที่สาคัญที่สุดของชีวติ เขาเชื่อว่าวัยนี้เป็ นรากฐานของพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเด็กที่สุดคือ แม่จะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลอย่างสู งต่อบุคลิกภาพและ
สุ ขภาพจิตของเด็ก ฟรอยด์ได้พฒั นาทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น
โดยให้ชื่อว่าทฤษฎีพฒั นาการทางเพศ (Psychosexual Development) ซึ่ งทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า พัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคนจะขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงชีวภาพของร่ างกาย โดยร่ างกายจ ะ
เปลี่ยนแปลงบริ เวณแห่งความพึงพอใจเป็ นระยะ ๆ ในช่วงอายุต่าง ๆ กัน และถ้าบริ เวณแห่งความ
พึงพอใจต่าง ๆ นี้ได้รับการตอบสนองเต็มที่ เด็กจะมีพฒั นาการที่ดีและสมบูรณ์ แต่ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองเต็มที่ก็จะทาให้เกิดการสะสมปั ญหาและแสดงออกเมื่อเด็กโตขึ้น
ฟรอยด์ (Freud) ได้แบ่งลาดับขั้นพัฒนาการทางเพศไว้ 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นความพอใจอยูบ่ ริ เวณปาก (Oral) พัฒนาการในขั้นนี้อยูใ่ นช่วงอายุ 0-1 ปี ในขั้นนี้จะ
มีความสนใจบริ เวณปาก ปากนาความสุ ขเมื่อได้ถูกอาหารสนองความต้องการความหิ ว ถ้าไม่ได้รับ
การตอบสนองก็อาจจะทาให้เกิดความคับข้องใจ
2. ขั้นความพอใจอยูท่ ี่บริ เวณทวารหนัก (Anus) พัฒนาการในขั้นนี้อยูใ่ นช่วงอายุ 1-3 ปี
ซึ่ งเป็ นระยะขับถ่าย เด็กจะเรี ยนรู ้การขับถ่าย ถ้าเด็กไม่ถูกบังคับก็จะเกิดความพอใจ ไม่ขดั แย้งและ
ไม่เกิดความตึงเครี ยดทางอารมณ์
3. ขั้นความพอใจอยูท่ ี่อวัยวะเพศ (Phallic) พัฒนาการในขั้นนี้อยูใ่ นช่วงอายุ 3-6 ปี ซึ่งเป็ น
ระยะเกี่ยวข้องกับอวัยวะสื บพันธุ์ สนใจ อยากรู ้อยากเห็น สภาพร่ างกายแตกต่างไปตามเพศ เรี ยนรู ้
บทบาททางเพศของตน เลียนแบบบทบาทพ่อแม่ของตน ต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่
4. ขั้นก่อนวัยรุ่ น (Latency) พัฒนาการในขั้นนี้อยูใ่ นช่วงอายุ 6-11 ปี เป็ นระยะสนใจสังคม
เพื่อนฝูง เด็กจะพยายามปรับตัวให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่น ๆ
5. ขั้นวัยรุ่ น พัฒนาการในขั้นนี้อยูใ่ นช่วงตั้งแต่วยั รุ่ นถึงวัยผูใ้ หญ่ เป็ นระยะที่มีความสนใจ
ในเพศตรงข้ามมากขึ้น และเป็ นจุดเริ่ มต้นความรักระหว่างเพศ
นอกจากนี้ ฟรอยด์ ยังกล่าวถึง โครงสร้างของบุคลิกภาพไว้ดว้ ยว่า บุคลิกภาพประกอบไป
ด้วยอิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุ ปเปอร์ อีโก้ (Super Ego) ซึ่ งการทางานของบุคลิกภาพอยูภ่ ายใต้พลัง
3 สิ่ งนี้
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อิด (Id) คือ บุคลิกภาพส่ วนที่เป็ นจิตไร้สานึก เป็ นแรงผลักดันตามธรรมชาติที่สั่งให้มนุษย์
กระทาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตามที่ตนต้องการ เป้ าหมาย Id คือ ความพึงพอใจ (Pleasure Principle)
อีโก้ (Ego) คือ บุคลิกภาพส่ วนที่มนุษย์พฒั นาขึ้นจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กบั โลกภาย
นอกเป็ นส่ วนที่ควบคุมให้มนุษย์ปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง โดยใช้หลักแห่งความ
จริ ง (Rrality Principle)
ซุ ปเปอร์ อีโก้ (Super Ego) คือ บุคลิกภาพที่มนุษย์ พัฒนาขึ้นจากค่านิยมและมาตรฐาน
จริ ยธรรมของบิดามารดา เป็ นส่ วนที่ควบคุมให้มนุษย์เลือกทาแต่สิ่งที่ตนคิดว่าดี (Ego Ideal) และ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ขดั ต่อมาตรฐานจริ ยธรรมของตน (Conscience) บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี คือ
บุคคลอีโก้ (Ego) สามารถปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างแรงขับตามธรรมชาติของอิด (Id) กับ
มาตรฐานจริ ยธรรมของซุ ปเปอร์ อีโก้ (Super Ego)
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพของอิริคสั น (Erikson)
อิริคสัน (Erikson อ้างถึงใน สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2547 : 46-49) เป็ นนักจิตวิทยาใน
กลุ่มจิตวิเคราะห์ มีอาชีพเป็ นจิตแพทย์ ในปี 1955 ได้รับการเลือกตั้งเป็ นประธานของ The Division
of Development Psychology อิริคสัน (Erikson) ได้เน้นความสาคัญของเด็กปฐมวัยว่าเป็ นวัยที่
กาลังเรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นสาหรับเด็ก บุคลิกภาพจะ
สามารถพัฒนาได้ดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ว่าแต่ละช่วงของอายุเด็กประสบสิ่ งที่พึงพอใจตามขั้น
พัฒนาการต่าง ๆ ของแต่ละวัยมากเพียงใด ถ้าเด็กได้รับการตอบสนองต่อสิ่ งที่ตนพอใจในช่วงอายุ
นั้น เด็กก็จะมีพฒั นาการทางบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมและพัฒนาครอบคลุมถึงวัยผูใ้ หญ่ดว้ ย ซึ่ ง
พัฒนาการของมนุษย์มี 8 ขั้น คือ
1. ขั้นความเชื่อใจหรื อขาดความเชื่อใจ (Trust Versus Mistrust) อายุต้ งั แต่แรกเกิดถึง 1 ปี
ในขั้นนี้เด็กจะพัฒนาความรู ้สึกว่าตนเป็ นที่ยอมรับและสามารถให้ความเชื่อใจเป็ นมิตรแก่คนอื่น
วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ไม่วา่ จะเป็ นการอุม้ การให้อาหาร หรื อวิธีการเลี้ยงดูต่าง ๆ จะส่ งผล
ไปสู่ บุคลิกภาพของความเป็ นมิตร เปิ ดเผย และเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจต่อสภาพแวดล้อมและบุคคล
ต่าง ๆ ถ้าเด็กไม่ได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เด็กก็จะพัฒนาบุคลิกภาพของความ
ตระหนี่ ปกปิ ดไม่ไว้วางใจ และมักมองโลกในแง่ร้าย
2. ขั้นการควบคุมด้วยตนเองหรื อสงสัย /อาย (Autonomy Versus Doubt or Shame) อยู่
ในช่วงอายุ 2-3 ปี เด็กวัยนี้เริ่ มเรี ยนรู ้ที่จะช่วยตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และสิ่ งแวดล้อม
รอบตัวได้ เด็กจะสามารถทางานง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยของเด็กให้สาเร็ จด้ วยตนเอง เช่น การหยิบ
อาหารเข้าปาก เดิน วิง่ หรื อเล่นของเล่น ถ้าพ่อแม่บงั คับหรื อห้ามไม่ได้เด็กกระทาสิ่ งใดด้วยตนเอง
หรื อเข้มงวดเกินไปจะทาให้เด็กเกิดความสงสัยในความสามารถของตนเอง เกิดความละอายในสิ่ ง
ที่ตนกระทา ซึ่ งจะทาให้เด็กรู ้สึกว่าตนไม่สามารถทาอะไรได้อย่างถู กต้องและได้ผล เกิดความย่อ
ท้อ ชอบพึ่งผูอ้ ื่น
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3. ขั้นการริ เริ่ มหรื อรู ้สึกผิด (Initiative Versus Guilt) อยูใ่ นช่วงอายุ 3-6 ปี เป็ นขั้น
พัฒนาการความคิดริ เริ่ ม หรื อความรู ้สึกผิด (Sense of VS. of Guilt) เด็กจะมีความกระตือรื อร้นที่จะ
เรี ยกสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวเอง เด็กมี การเลียนแบบผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดหรื อสิ่ งแวดล้อมที่ตนรับรู ้ เด็กเริ่ มเรี ยนรู ้
และยอมรับค่านิยมของครอบครัว และสิ่ งถ่ายทอดสู่ เด็ก ถ้าเด็กไม่มีอิสระในการค้นหาก็จะส่ งผล
ไป สู่ ความคับข้องใจที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนอยากรู ้ ซึ่ งจะส่ งผลต่อจิตใจของเด็กและ
ความรู้สึกผิดติดตัว
4. ขั้นการประสบความสาเร็ จ ความขยันหมัน่ เพียรหรื อรู ้สึกด้อย
(Mastery Versus
Inferiority) อยูใ่ นช่วงอายุ 6-12 ปี เป็ นขั้นที่ทุ่มเท ขยัน เพื่อเกิดความสาเร็ จ ชอบแข่งขันร่ วมกับ
เพื่อนกับกลุ่ม
5. ขั้นการรู ้จกั ตนเองหรื อความสับสนไม่รู้สึกตนเอง (Identity Versus Diffustion :
Fidelity) อยูใ่ นช่วงอายุ 13-17 ปี (The College Years) เป็ นขั้นการค้นหาความเป็ นตนเอง สร้าง
ความเป็ นตนเองโดยผูใ้ หญ่และสังคมมีอิทธิ พล
6. ขั้นรู ้สึกโดดเดี่ยว (Intimacy Versus Isolation) อยูใ่ นช่วงอายุ 18-22 ปี (Early
Adolescence and Self Comment) เป็ นขั้นความรับผิดชอบ เป็ นผูใ้ หญ่สร้างตัว
7. ขั้นความรับผิดชอบแบบผูใ้ หญ่หรื อความรู ้สึกเฉื่ อยชา (Cenerativity Versus Aborption)
อยูใ่ นช่วงอายุ 22-40 ปี เป็ นขั้นสร้างความปึ กแผ่น สื บวงศ์ตระกูล รู ้ บทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ
ครอบครัวลูก
8. ขั้นความมัง่ คัง่ สมบูรณ์ หรื อหมดหวัง ทอดอาลัยชีวติ (Integrity Versus Despair) อยู่
ในช่วงอายุ 40 ปี วัยชราเป็ นขั้นมีความภูมิใจในความสาเร็ จของชีวติ หรื อเกิดความอาลัยท้อแท้ สิ้ น
หวัง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้น
พัฒนาการบุคลิกภาพทั้ง 8 ขั้นของอิริคสัน ในขั้นพัฒนาการที่ 1-3 มีความเกี่ยวข้องกับวัย
ของเด็กปฐมวัย เด็กมีความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ และครอบครัว ดังนั้น พ่อแม่ เป็ นบุคคลที่มีความ
สาคัญต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพเด็กในวัยนี้เป็ นอย่างมาก เด็กมีพฒั นาการทางบุคลิกภาพที่สม
บูรณ์ในวัยผูใ้ หญ่ได้ข้ ึนอยูก่ บั รากฐานพัฒนาการในวัยนี้เป็ นสาคัญ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ของบรู เนอร์ (Jerome S. Bruner)
บรู เนอร์ (Bruner, 1956) เป็ นนักจิตวิทยาในยุคใหม่ ชาวอเมริ กนั คนแรกที่สืบสาน
ความคิดของเพียเจต์ โดยเชื่อว่าพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายใน
อินทรี ย ์ (Organism) เน้นความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่ งจะพัฒนาได้
ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และชี้ให้เห็นว่าการศึกษาว่าเด็ก
เรี ยนรู ้อย่างไร ควรศึกษาตัวเด็กในชั้นเรี ยนไม่ควรใช้หนูและนกพิราบ ทฤษฎีของบรู เนอร์ เน้น
หลักการ กระบว นการคิด ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง
(Structure) ลาดับขั้นความต่อเนื่อง (Sequence) และการเสริ มแรง (Reinforcement)
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สาหรับในหลักการที่เป็ นโครงสร้างของความรู ้ของมนุษย์ บรู เนอร์ แบ่งขั้นพัฒนาการคิด
ในการเรี ยนรู้ของมนุษย์ออกเป็ น 3 ขั้นด้วยกัน ซึ่ งคล้ายคลึงกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เพียเจต์ ได้แก่
1. ขั้นการกระทา (Enactive Stage) เด็กเรี ยนรู้จากการกระทาและการสัมผัส
2. ขั้นคิดจินตนาการหรื อสร้างมโนภาพ (Piconic Stage) เด็กเกิดความคิดจากการรับรู ้ตาม
ความเป็ นจริ ง และการคิดจากจินตนาการด้วย
3. ขั้นใช้สัญลักษณ์และคิดรวบยอด (Symbolic Stage) เด็กเริ่ มเข้าใจเรี ยนรู ้ความ สัมพันธ์
ของสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งที่พบเห็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสั งคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา
อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura, 1986) นักจิตวิทยาร่ วมสมัย (An Contemporary
Phychologist) ณ มหาวิทยาลัยแสตนด์ฟอร์ด (Stanford University) อัลเบิร์ต แบนดูรา กล่าวว่า การ
เรี ยนรู ้ของมนุษย์น้ นั เกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) อย่างต่อเนื่อง
ระหว่างบุคคลนั้น (Person) และสิ่ งแวดล้อม (Environment) ซึ่ งทฤษฎีน้ ีเน้นบุคคลเกิดการเรี ยนรู ้
โดยการให้ตวั แบบ (Learning Through Modeling) โดยผูเ้ รี ยนจะเลียนแบบจากตัวแบบ และการ
เลียนแบบนี้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ
การสังเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของตัวแบบ ผลการ
กระทา คาบอกเล่า และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ การเรี ยนรู ้ ของเด็กปฐมวัยจึงเกิดขึ้นได้ ซึ่ ง
กระบวนการต่าง ๆ ของการเลียนแบบของเด็ก ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เด็กได้สังเกต
ตัวแบบ และตัวแบบนั้นดึงดูดให้เด็กสนใจที่จะเลียนแบบ ควรเป็ นพฤติกรรมง่าย ๆ ไม่ สลับซับ
ซ้อน ง่ายต่อการเอาใจใส่ ของเด็กที่เกิดการเลียนแบบและเกิดการเรี ยนรู ้
2. กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึกรหัสเป็ นความจา การที่
เด็กจะต้องมีความแม่นยาในการบันทึกสิ่ งที่ได้เห็นหรื อได้ยนิ เก็บเป็ นความจา ทั้งนี้ เด็กดึงข้อมูลที่
ได้จาก ตัวแบบออกมาใช้กระทาตามโอกาสที่เหมาะสม เด็กที่มีอายุมากกว่าจะเรี ยนรู ้จากการ
สังเกตการณ์กระทาที่ฉลาดของบุคคลอื่น ๆ ได้มากกว่า โดยประมวลไว้ในลักษณะของภาพพจน์
(Imaginal Coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโตขึ้นนาประสบการณ์และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเชื่ อมโยงและต่อมาจะใช้การเรี ยนรู ้มีเทคนิคที่นามาช่วยเหลือความจา คือ การ
ท่องจา การทบทวน หรื อการฝึ กหัด และการรวบรวมสิ่ งที่เกี่ยวพันกันในเหตุการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้
เขาได้เก็บสะสมความรู ้ไว้ในระดับซึ่ งสามารถนามาใช้ได้เมื่อต้องการ
3. การะบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ การแสดงผลการเรี ยนรู้
ด้วยการกระทา คือ การที่เด็กเกิดผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้จากตัวแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยา
เด็กจะต้องแสดงพฤติกรรมได้จากการเรี ยนรู้ดว้ ยการเคลื่อนไหวออกมา เป็ นการกระทาออกมาใน
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รู ปของการใช้กล้ามเนื้อความรู ้สึกด้วยการกระทาครั้ งแรกไม่สมบูรณ์ ดังนั้น เด็กจาเป็ นต้องลองทา
หลายๆ ครั้ง เพื่อ ให้ได้ลกั ษณะพฤติกรรมที่ตอ้ งการ แล้วเขาก็จะได้รับทราบผลของการกระทาจาก
ประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อนามาแก้ไขพฤติกรรมที่ยงั ไม่เข้ารู ปเข้ารอย สิ่ งนี้จะทาให้เกิดพัฒนาการ
ในการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เด็กที่มีอายุมากกว่าจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและสามารถควบคุม
ได้ดีกว่าเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ กระบวนการเสริ มแรงให้กบั เด็กเพื่อ
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง โดยเด็กเกิดการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้จากการเลียนแบบตัว
แบบที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสี ยง จากการเลียนแบบตัวแบบที่มาจาก
บุคคลที่เป็ นเพศเดียวกับเด็กมากกว่าจะเป็ นเพศตรงข้ามกัน จากการเลียนแบบตัวแบบที่เป็ นรางวัล
เช่น เงิน ชื่อเสี ยง สถานภาพทางเศรษฐกิจสู ง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโน้มที่จ ะ
ไม่ถูกนามาเลียนแบบ และจากการที่เด็กได้รับอิทธิ พลจากตัวแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเด็ก ได้แก่
อายุ หรื อสถานภาพทางสังคม
แนวคิดของแบนดูรา เน้นพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสามารถปรับหรื อเปลี่ยนได้ตามหลักการ
เรี ยนรู้ เป็ นการกระตุน้ เด็ก มีการเรี ยนรู้พฒั นาการทางด้านสังคม โดยใ ช้การสังเกตตัวแบบที่เด็ก
เห็น เด็กมีระดับการเรี ยนรู ้แล้ว เด็กจะมีทางเลือกใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเก็บสะสมพฤติกรรมที่
เป็ นไปได้เอาไว้ และยิง่ กว่านั้นตัวแปรจะช่วยให้เขาเลือกสถานการณ์ที่ดีที่สุดไว้ใช้ปฏิบตั ิต่อไป
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ ก (Lawrence Kohlberg)
ลอเรนส์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) อ้างถึงใน สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2547 :
52-54) จบปริ ญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก (ChicagoUniversity) และเป็ นอาจารย์สอนที่
มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ณ ที่น้ ีเขาได้รับทุนทาวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการทางจริ ยธรรม ซึ่ งเข าได้ศึกษา
การให้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของเด็กวัยรุ่ นตอนต้นและวัยผูใ้ หญ่ เป็ นการศึกษาแบบระยะยาว
(Longitudinal Study) และได้ต้ งั ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรม ประกอบด้วย ขั้นพัฒนาการให้
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม 6 ขั้น มีระดับความคิดทางจริ ยธรรม 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับเริ่ มมีจริ ยธรรม (2-10 ปี ) มีลกั ษณะทาตามที่สังคมกาหนดว่าดีหรื อไม่ ส่ วนใหญ่
จะมองผลของการกระทาว่าได้รับความเจ็บปวด หรื อความพึงพอใจ และจะทาตามกฎเกณฑ์ที่มีผมู ้ ี
อานาจเหนือตนกาหนดไว้เป็ น
ขั้นที่ 1 เด็กจะเคารพกฎเกณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
ขั้นที่ 2 ใช้หลักการแสวงหารางวัล เลือกทาแต่สิ่งที่นาความพอใจมาให้ตนเท่านั้น การมอง
ความสัมพันธ์ของคนยังแคบ มีลกั ษณะการแลกกัน ถือเกณฑ์กรรมสนองกรรมอย่าตีคนอื่น เพราะ
เขาจะตีเราตอบ
2. ระดับมีจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ มีลกั ษณะคล้ายตามประเพณี นิยม (10-16 ปี )

17

ขั้นที่ 3 เกณฑ์การตัดสิ นใจความถูกผิดอยูท่ ี่ผอู ้ ื่นเห็นชอบการทาดี คือ ทาสิ่ งที่ทาให้ผอู ้ ื่น
พอใจ ช่วยเหลือผูอ้ ื่น เพื่อให้สังคมยอมรับ
ขั้นที่ 4 เกณฑ์การตัดสิ นความถูกผิดอยูท่ ี่ความเป็ นระเบียบของสังคม แลการกระทาตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม ทาตามหน้าที่ของตน รักษากฎเกณฑ์
3. ระดับมีจริ ยธรรมของตนเอง มีลกั ษณะพยายามกาหนดหลักการทางจริ ยธรรมที่ต่างไป
จากกฎเกณฑ์ของสังคม (16 ปี ขึ้นไป)
ขั้นที่ 5 คิดถึงกฎที่จะเป็ นประโยชน์สังคม คานึงถึงสิ ทธิ ส่วนบุคคลยอมรับกฎเกณฑ์
ส่ วนรวม
ขั้นที่ 6 คานึงถึงหลักจริ ยธรรมตัดสิ นความถูกผิดจากจริ ยธรรมที่ตนยึดถือจากสามัญสานึก
ของตนเองจากเหตุผล คานึงถึงสิ ทธิ มนุษยชน ไม่คล้อยตามสังคม
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
เพียเจต์ (Jean Piaget, 1969) นักจิตวิทยาชาวสวิสที่เป็ นที่รู้จกั ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ทฤษฎีพฒั นาการทางด้านสติปัญญา หนังสื อและบทความทั้งหมดซึ่ งเป็ นผลงานของเขาเกี่ยวข้อง
กับความเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ซึ่ งทฤษฎีน้ ีเน้นถึงความสาคัญของความ
เป็ นมนุษย์ อยูท่ ี่มนุษย์มีความสามารถในการสร้างความรู ้ผา่ นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง
ปรากฏอยูใ่ นตัวเด็กตั้งแต่แรกเกิด ความสามารถนี้คือการปรับตัว (Adaptation) เป็ นกระบวนการที่
เด็กสร้างโครงสร้างตามความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่ งแวดล้อม 2
ลักษณะ คือ เด็กพยายามปรับตัวให้ เข้ากับสิ่ งแวดบ้อม โดยซึ มซับประสบการณ์ (Assimilation)
และการปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลใน
โครงสร้างความคิด ความเข้าใจ (Equilibration) ทั้งนี้ เพียเจต์ได้แบ่งลาดับขั้นพัฒนาการทาง
สติปัญญาไว้ 4 ขั้นดังนี้
1. ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) พัฒนาการระยะนี้อยูใ่ น ช่วง
2 ปี แรกหลังเกิด ขั้นนี้เป็ นขั้นของการเรี ยนรู ้จากประสาทสัมผัส ในขั้นนี้พฒั นาการจะก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ ว มีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหา มีการจัดระเบียบการกระทา มีการคิดก่อนที่จะ
ทา การกระทาจะทาอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยความอยากรู ้อยากเห็น และเด็กยังสามารถเลียนแบบ
โดยไม่จาเป็ นต้องมีตวั แบบให้เห็นในขณะนั้นได้ ซึ่ งแสดงถึงพัฒนาการด้านความจาที่เพิม่ มากขึ้น
ในช่วง 18-24 เดือน
2. ขั้นก่อนปฏิบตั ิการคิด (Preoperational Stage) ขั้นนี้จะอยูใ่ นช่วง 2-7 ปี ในระยะ 2-4 ปี
เด็กยังยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง มีขีดจากัดในการรับรู ้ สามารถเข้าใจได้เพียงมิติเดียว ในระยะ 5-6 ปี
เด็กจะย่างเข้าสู่ ข้ นั Intuitive Thought ระยะนี้เป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการคิด ที่ข้ ึนอยูก่ บั การรับรู ้
กับการคิดอย่างมีเหตุผลตามความจริ ง ซึ่ งเด็กจะก้าวออกจากการรับรู ้เพียงมิติเดียวไปสู่ การรับรู ้ได้
ในหลาย ๆ มิติในเวลาเดียวกันมากขึ้น และจะก้าวไปสู่ การคิดอย่างมีเหตุผล โดยไม่ยดึ อยูก่ บั การ
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รับรู ้เท่านั้น เด็กจะเริ่ มมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวดีข้ ึน แต่ยงั คิดและตัดสิ นผลของ
การกระทาต่าง ๆ จากสิ่ งที่เห็นภายนอก
3. ขั้นปฏิบตั ิการคิดด้วยรู ปธรรม (Concrete Operational Stage) ขั้นนี้ เริ่ มจากอายุ 7-11 ปี
เด็กจะมีความสามารถคิดเหตุผลและผลที่เกี่ยวข้องกับปราก ฎการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ยดึ อยูเ่ ฉพาะ
การรับรู ้เหมือนขั้นก่อน ๆ ในขั้นนี้เด็กจะสามารถคิดย้อนกลั บ (Reversibility) สามารถเข้าใจเรื่ อง
การอนุรักษ์ (Conservation) สามารถจัดกลุ่มหรื อประเภทของสิ่ งของ (Classification) และสามารถ
จัดเรี ยงลาดับของสิ่ งต่าง ๆ (Seriation) ได้ เด็กในขั้นปฏิบตั ิการคิดด้วยรู ปธรรมจะพัฒนาจากการ
ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางไปสู่ ความสามารถที่จะ เข้าใจแนวคิดของสังคมรอบตัว และสามารถเข้าใจ
ว่าผูอ้ ื่นคิดอย่างไรมากขึ้น แม้วา่ การคิดของเด็กวัยนี้จะพัฒนาไปมากแต่การคิดของเด็กยังต้องอาศัย
พื้นฐานของการสัมผัสหรื อสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เด็กยังไม่สามารถคิดในสิ่ งที่เป็ นนามธรรมที่ซบั ซ้อน
ได้เหมือนผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตาม ตอนปลายของขั้นนี้เด็กจะเริ่ มเข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์รอบตัว
พร้อมจะแก้ปัญหา ไม่เพียงแต่สิ่งที่สัมผัสได้หรื อเป็ นรู ปธรรมเท่านั้นแต่เด็กจะเริ่ มสามารถแก้
ปั ญหา โดยอาศัยการตั้งสมมติฐานและอาศัยหลักของความสัมพันธ์ของปั ญหานั้น ๆ บ้างแล้ว
4. ขั้นปฏิบตั ิการคิดด้วยนามธ รรม (Formal Operational Stage) ตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึงวัย
ผูใ้ หญ่เป็ นช่วงที่เด็กจะสามารถคิดไม่เพียงแต่ในสิ่ งที่เห็นหรื อได้ยนิ โดยตรงเหมือนระยะก่อน ๆ
อีกต่อไป แต่จะสามารถจินตนาการเงื่อนไขของปั ญหาในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต โดยพัฒนา
สมมติฐานอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกั บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ งก็หมายถึงว่า ในระยะนี้เด็กจะมี
ความสามารถคิดหาเหตุผลเหมือนผูใ้ หญ่นนั่ เอง
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner’s View)
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) (อ้างถึงใน สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2547 : 3941) เป็ นนักจิตวิทยา (Phychlolgist) และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสติปัญญา (Intelligence Expert) แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ดได้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปัญญา
(Theory of Multiple
Intelligence : MI) โดยใช้หลักการวิวฒั นาการทางชีววิทยา (Biological Evolution) จาแนกความ
สามารถหรื อสติปัญญาของคนเอาไว้ 7 ประเภท และต่อมาเขาเพิ่มอีก 1 ประเภท เรี ยกว่า สติปัญญา
ด้านรักธรรมชาติ (Naturalistic) ต่อมาเพิ่มอีก 1 ประเภท คือ สติปัญญาด้านการดารงชีวติ
(Existential Intelligence) รวมทั้งหมด 9 ด้าน (Sprinthall. 1998) ซึ่งการ์ดเนอร์เชื่อ ว่าสมองของ
มนุษย์ได้แบ่งเป็ นส่ วน ๆ แต่ละส่ วนได้กาหนดความสามารถที่คน้ หาและแก้ปัญหาที่เรี ยกว่า
“ปัญญา” ซึ่ งมีหลาย ๆ อย่างถือกาเนิดมาจากสมองเฉพาะส่ วนแตกต่างกัน ซึ่ งสติปัญญา 9 ด้าน
ได้แก่
1. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)หมายถึง ผูท้ ี่มีความสามารถทา งด้าน
ภาษาสู ง อาทิ นักเล่านิทาน นักพูด (ปฐกถา) ความสามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม การอธิ บาย
กวี นักเขียนนวนิยาย นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสื อพิมพ์ นักจิตวิทยา
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2. สติปัญญาด้านตรรกและคณิ ตศาสตร์ (Logical / Mathematical Intelligence) หมายถึง
กลุ่มผูท้ ี่มีความสามารถสู งในการใช้ตวั เลข อาทิ นักบัญชี นักคณิ ตศาสตร์ นักสถิติ กลุ่มผูใ้ ห้เหตุผล
ที่ดี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มผูท้ ี่มีความไวใน
การเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่เป็ นเหตุผล
(CauseEffect) และการคิดคาดการณ์ (If-Then) วิธีการใช้ในการคิด ได้แก่ การจาแนกประเภท การจัด
หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุ ป การคิดคานวณ การตั้งสมมติฐาน
3. สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) หมายถึง ผูท้ ี่มีความ สามารถ
มองเห็นภาพของทิศทางแผนที่ที่กว้างไกล อาทิ นายพรานป่ าผูน้ าทาง พวกเดินทางไกล รวมถึงผูท้ ี่
มีความสามารถมองความสัมพันธ์ มองเห็นแสดงออกเป็ นภาพรู ปร่ างในการจัดการกับพื้นที่ เนื้อที่
การใช้สี เส้น พื้นผิว รู ปร่ าง อาทิ สถาปนิก มัณฑนากร นักประดิษฐ์ ศิลปิ นต่าง ๆ
4. สติปัญญาด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence) หมายถึง ผู้
ที่มีความสามารถในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงออกทางความคิด ความรู ้สึก อาทิ นักแสดง
ละคร ภาพยนตร์ นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นักฟ้ อนราทาเพลง และผูท้ ี่มีความสามารถในการใช้มือ
ประดิษฐ์ เช่น นักปั้ น ช่างแก้รถยนต์ รวมถึงความสามารถทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว
ความแข็งแรง ความรวดเร็ ว ความยืดหยุน่ ความประณี ต และความไวทางประสาทสัมผัส
5. สติปัญญาด้านดนตรี (Musical/Rhythmic Intelligence) หมายถึง ผูท้ ี่มีความ สามารถ
ทางด้านดนตรี ได้แก่ นักแต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดน ตรี รวมถึงความไวในเรื่ องจังหวะ
ทานองเสี ยง ตลอดจนความสามารถในการเข้าและวิเคราะห์ดนตรี
6. สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง ความ สามารถใน
การเข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิด และเจตนาของผูอ้ ื่น ทั้งนี้ รวมถึงความสามารถในการสังเกต
น้ าเสี ยง ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความสามารถสู งในการรู ้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพของ
มนุษย์และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น สามารถทาให้บุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลปฏิบตั ิงาน
7. สติปัญญาด้านตน หรื อการเข้าใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) หมายถึงผูท้ ี่มี
ความสามารถในการรู ้จกั ตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตั ิตนได้จากความรู ้สึกตนนี้ ความ
สามารถในการรู ้จกั ตัวตน อาทิ การรู ้จกั ตนเองตามความเป็ นจริ ง เช่น มีจุดอ่อน จุดแข็ง ในเรื่ องใด
มีความรู ้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตนอง มีความสามารถในการฝึ กฝ นตนเอง
และเข้าใจตนเอง
8. สติปัญญาด้านการรักธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) หมายถึง ผูท้ ี่มีความเข้าใจ
ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณ์ธรรมชาติ เข้าใจความสาคัญของตนเองกับ
สิ่ งแวดล้อม และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรม ชาติ เข้าใจ
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ถึงพัฒนาการของมนุษย์และการดารงชีวติ มนุษย์ต้ งั แต่เกิดจนตาย เข้าใจและจาแนกความเหมือน
กันของสิ่ งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสาร
9. สติปัญญาด้านการดารงชีวติ (Existential Intelligence) หมายถึง ผูท้ ี่มีความ สามารถใน
การไตร่ ตรอง คานึง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมีชีวติ อยูใ่ นโลกมนุษย์ เข้าใจการกาหนดของชีวติ
และการรู ้เหตุผลของการดารงชีวติ อยูใ่ นโลก
จากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาที่กล่าวมานี้จะเห็นได้วา่ นักจิตวิทยาและผูเ้ ชี่ยวชาญได้
กล่าวถึงความสามารถทางสติปัญญาหลายมิติมากขึ้น การส่ งเสริ มพัฒนาการทางสติ ปัญญามนุษย์
ควรดาเนินการให้เหมาะสมกับช่วงวัยและหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ
จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการที่ได้นาเสนอไว้ดงั กล่าวนั้น สรุ ปได้วา่ พัฒนาการของ
มนุษย์ต้ งั แต่ปฏิสนธิ จนกระทัง่ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นพัฒนาการที่มีกระบวนการต่อเนื่องมีลาดับ
ขั้นตอน ได้แก่ ทฤษฎีพฒั นาการของกีเซล ทฤษฎีบุคลิกภาพหรื อทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
และอิริคสัน ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบรู เนอร์ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมของแบนดูรา ทฤษฎี
พัฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ก และทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ซึ่งทุก
ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป การเรียนรู้ ตามทฤษฎี
จากปรัชญาการสร้างความรู้ (constructivism) ที่ถือว่าเป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่งอธิบาย
ถึงกระบวนการภายในทางจิตวิทยา ในกระบวนการนี้แต่ละบุคคล จะทาการตรวจสอบสารสนเทศ
ใหม่ที่รับเข้ามากับ สารสนเทศอันเป็ นกฎ ระเบียบหรื อความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับเป็ นการทบทวน
ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม เมื่อพบว่ามีความแตกต่างปรากฏชัด จะนาไปสู่ ความเข้าใจใหม่ หรื อคือการสร้าง
ความรู ้ใหม่ข้ ึนจากความเป็ นจริ งในตัวเอง คาหรื อเทอมทางจิตวิทยา ที่ใช้เรี ยกความรู้เดิมอาจเป็ น
กฎระเบียบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง หมายถึงโครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยู่ (cognitive
structure) นั้นเมื่อความรู ้เดิม และสารสนเทศอันเป็ นความรู ้ใหม่เข้ามากระทบกัน กระบวนการ
ตรวจสอบก็จะเกิดขึ้น หากมีความแตกต่างของการรู ้คิด หรื อค วามไม่สมดุลทางปั ญญาเกิดขึ้น ก็จะ
มีการทบทวนความรู ้เก่าเดิมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจใหม่
โครงสร้างทาง
ปั ญญาภายในใหม่ อันเป็ นที่ตอ้ ง การมาแทนทีโครงสร้างที่มีอยูเ่ ดิมที่ไม่สามารถอธิ บายความเป็ น
จริ งที่เกิดขึ้นได้สาหรับการนาทฤษฎีน้ ีไปใช้ในการเ รี ยนการสอน รู ปแบบวงจรการเรี ยนรู้ที่
สอดคล้องกัน ที่อยูบ่ ทฐานทฤษฎีนกั สร้างความรู ้น้ ีน้ นั ได้เสนอแนะลาดับของบทเรี ยนที่ให้เริ่ มจาก
การสารวจเป็ นสิ่ งแรกก่อนเรื่ องอื่นใด จากรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ริเริ่ มโดย Atkin และ Karplus (1962)
คือ การสารวจ การประดิษฐ์ และการค้นพ บ (Exploration -Invention - Discovery) เป็ นตัวอย่าง
การศึกษาที่ใช้ทฤษฎีผสู้ ร้างความรู้เป็ นฐาน
การใช้โมเดลการเรี ยนรู ้แบบนี้ครู เป็ นผูอ้ อกแบบโอกาสทั้งหลายให้ผเู ้ รี ยน
ให้มี
ประสบการณ์ ที่เป็ นมโนทัศน์ของบทเรี ยนผ่านทางการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสื่ อการเรี ยนรู ้หรื อ
สารสนเทศ(จะเป็ นขั้นการสารวจ ) ในขั้นต่อไปครู จะเป็ นผูน้ าเข้าสู่ บทเรี ยนหรื อมโนทัศน์ที่จะ
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เรี ยนรู้ ปกติแล้วมักจะใช้เทอมใหม่นาไปสู่ สารสนเทศใหม่ และแนวทางการคิดที่แตกต่าง
หลากหลาย (invention) ในขั้นสุ ดท้ายครู จดั หากิจกรรมอื่นๆต่อไปที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เดิม
(discovery) หรื อนักเรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นที่แตกต่างไปจากเดิมได้
บางครั้งเรี ยกขั้นตอนนี้วา่ ขั้นการประยุกต์
2.1.2 เกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน (สภาพ
วิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ , 2554 : ออนไลน์ )
สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้ออกประกาศวิชาชีพบัญชีที่ 52/2553 เรื่ องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์
ของพนักงาน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 143 ง วันที่ 15 ธันวาคม
2553 มีผลบังคั บใช้กบั รอบบัญชีในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 โดยกิจการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 อย่างเต็มรู ปแบบคือ กิจการที่มีส่วนร่ วมได้เสี ยต่อสาธารณะ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธีการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลของผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานฉบับนี้กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการดังนี้
1. หนี้สิน เมื่อพนักงานได้ให้บริ การเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่
บริ ษทั จะจ่ายในอนาคต และ
2. ค่าใช้จ่าย เมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดในการให้บริ การของ
พนักงานเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน
ยกเว้นรายการผลประโยชน์พนักงานในรู ปตราสารทุนของกิจการ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์กรณี
การจัดทาบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกงานของพนักงาน ให้ปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ 26 เรื่ องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่ออกจากงานแทน
ผลประโยชน์ของพนักงาน แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินที่จ่ายสาหรับการลาหยุดพักผ่อนประจาปี และการลาป่ วย ส่ วนแบ่งกาไรและ
โบนัส (หากจ่ายภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ) และผลประโยชน์ที่ไม่เป็ น
ตัวเงินที่จ่ายแก่พนักงานปั จจุบนั เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พกั อาศัย ค่ายานพาหนะ และสิ นค้า
หรื อบริ การที่ให้เปล่าหรื อในลักษณะอุดหนุน
2. ผลประโยชน์หลังจากออกงาน เช่น บานาญ ผลประโยชน์อื่นเมื่อออกจากงานประกัน
ชีวติ หลังออกจากงานและค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพ นักงาน ประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการ
ทางานเป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายสาหรับการหยุดทางาน ผลประโยชน์จากการทางาน
ครบ 50 ปี หรื อผลประโยชน์อื่นที่จ่ายจากการทางานเป็ นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการ
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ทุพพลภาพเป็ นระยะเวลานาน รวมถึงส่ วนแบ่งกาไรโบนัสและค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้า
หากมีการจ่ายภายหลัง 12 เดือน หรื อมากกว่านับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง การที่กิจการได้มีการรับพนักงานหรื อลูกจ้างเข้าทางานเมื่อถึง
กาหนดระยะเวลาหนึ่งกิจ การอาจจะมีการเลิกจ้างพนักงาน หรื อเมื่อถึงเวลาหนึ่งพนักงานอาจ
ลาออกจากกิจการ หรื ออาจจะมีขอ้ ตกลงการจ้างที่กาหนดระยะเวลาการจ้างไว้ เช่น 1 ปี 5 ปี เมื่อ
ครบกาหนดจะเลิกจ้างพนักงาน
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
1.ให้รับรู ้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงา นได้ให้บริ การแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์น้ นั โดยรับรู ้จานวนเงินที่ไม่คิดลด
2. การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมได้ ให้รับรู ้ตน้ ทุนการให้บริ การเมื่อพนักงาน
ให้บริ การที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ ในการลางานตามจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาลางาน
3.การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ได้ ให้รับรู ้ตน้ ทุนการให้บริ การเมื่อมีการ
ลางานเกิดขึ้น
4. ส่ วนแบ่งกาไรและโบนัสให้รับรู ้ตน้ ทุนผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นค่าใช้จ่าย หาก
เข้าเงื่อนไขเนื่องจากภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดี ตและสามารถประมาณการ
ภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
5. สาหรับโครงการสมทบเงิน (Defined Contribution Plan) ให้รับรู ้การจ่ายเงินสมทบเมื่อ
พนักงานได้ให้บริ การเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสมทบนั้น ไม่ตอ้ งใช้ขอ้ สมมติในการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตสาสตร์ ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรื อค่าใช้จ่าย และใช้หลักเกณฑ์โดย
ไม่ตอ้ งคิดลด เว้นแต่มีการกาหนดจ่ายเกินกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นงวดที่พนักงานให้บริ การ
6. สาหรับโครงการผลประโยชน์ (Defined Benefit Plan) (โครงการ บาเน็ท บานาญ หรื อ
กิจการมีการกาหนดให้พนักงานออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ) ให้
6.1 บันทึกบัญชีท้ งั ภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันจากการอนุมานอื่นๆ ที่เกิด
จากการปฏิบตั ิการ
6.2 กาหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของผลประโยชน์อย่างสม่าเสมอเพียงพอเพื่อมิ
ให้จานวนที่รับรู ้ในงบการเงินแตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากจานวน ณ วันที่ในงบแ สดงฐานะ
การเงิน
6.3 ใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพื่อวัด
มูลค่าภาระผูกพันและต้นทุน
6.4 จัดสรรผลประโยชน์ให้ปีที่ให้บริ การตามสู ตรคานวณผลประโยชน์ของโครงการ เว้น
แต่การให้บริ การในปี หลังๆ จะนาไปสู่ ผลประโยชน์ที่มากขึ้นกว่าปี ก่อนๆ อย่างเป็ นสาระสาคัญ
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6.5 ใช้ขอ้ สมมติจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นกลางและเป็ น
อิสระในการเปรี ยบเทียบกันได้เกี่ยวกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการออกจากงาน
และการมรณะ) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การเปลี่ ยนแปลงต้นทุน
ค่ารักษาพยาบาลและผลประโยชน์บางอย่างของรัฐ)
6.6 กาหนดอัตราคิดลดโดยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนในตลาดของหุ น้ กูภ้ าคเอกชนที่
ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับดี ณ วันที่งบแสดงฐานะการเงิน ใช้สกุลเงินและเงื่อนไขที่
สอดคล้องกับสกุลเงินและเงื่อนไขของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
7. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (Other Long Term Benefits)
7.1 จานวนที่เกิดการจะรับรู ้เป็ นหนี้สินสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานต้อง
เป็ นยอดรวมสุ ทธิ ของจานวนต่อไปนี้
7.1.1 มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
7.1.2 หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโครงการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน (ถ้ามี) ซึ่งจะใช้ในการชาระภาระผูกพันโดยตรง
7.2 กิจการจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อรายได้จากยอดรวมสุ ทธิ ดงั ต่อไปนี้
7.2.1 ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
7.2.2 ต้นทุนดอกเบี้ย
7.2.3 ผลตอบแทนที่คาดไว้จากทรัพย์สินโครงการและจากสิ ทธิที่จะรับชดเชยที่
รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์
7.2.4 ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(ซึ่งต้องรับรู้ทนั ที)
7.2.5 ต้นทุนบริ การในอดีต (ซึ่งต้องรับรู้ทนั ที)
7.2.6 ทบจากการลดขนาดโครงการลงหรื อชาระผลประโยชน์
8. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง (Termination Benefits)
กิจการจะรับรู ้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็ นหนี้สินและค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้มีภาระ
ผูกพันข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
8.1 ผกเลิกการจ้างพนักงานหรื อกลุ่มของพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ
8.2 ให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างซึ่งเป็ นผลมาจากการให้ขอ้ เสนอเพื่อสนับสนุนให้มีการ
ออกจากงานโดยสมัครใจ
การวัดมูลค่าผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง หากระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายมากกว่า 12 เดือน
หลังจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการคิดลดผลประโยชน์ดงั กล่าวด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูล
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1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกาหนดให้เปิ ดเผย
2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการสมทบเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินที่รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับสาหรับโครงการสมทบเงิน
3. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการผลประโยชน์ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการผลประโยชน์ ดังนี้
3.1 นโยบายการบัญชีของกิจการสาหรับรับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
3.2 คาอธิ บายโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับประเภทของโครงการ
3.3 การกระทบยอดต้นงวดและปลายงวดของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์โดยแสดงแยกตามผลกระทบในระหว่างงวดที่เกิดรายการต่างๆ
3.4 การกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวดของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
โครงการและของสิ ทธิที่ได้รับชดเชยที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ โดยแยกตามผลกระทบในระหว่างงวดที่
เกิดรายการ
3.5 การกระทบยอดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ไปยังสิ นทรัพย์และหนี้สินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.6 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับรายการแต่ละรายการและบรรทัดที่
รายการค่าใช้จ่ายเหล่านั้นรวมอยู่
3.7 ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสะสมที่รับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.8 ร้อยละหรื อจานวนเงินของประเภทสิ นทรัพย์ที่สาคัญที่เป็ นส่ วนประกอบของมู ลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการทั้งหมด
3.9 คาอธิ บายเกณฑ์ที่ใช้กาหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้โดยรวมทั้งหมดจากสิ นทรัพย์
ซึ่ งรวมถึงผลกระทบของสิ นทรัพย์โครงการแต่ละประเภทที่สาคัญ
3.10 ผลตอบแทนจริ งจากสิ นทรัพย์โครงการ และผลตอบแทนจริ งของสิ ทธิที่จะได้รับ
ชดเชยที่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์
4. ผลประโยชน์ระยะอื่นของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกาหนดให้เปิ ดเผย
5. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง การเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจานวน
พนักงานที่จะรับข้อเสนอผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะทาให้เกิดหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ยกเว้นระดับความเป็ นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อชาระ
ผลประโยชน์เป็ นไปได้ยาก
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2.1.3 เกีย่ วกับการบัญชีผลประโยชน์ ของพนักงาน (วันชั ย ธนากรกิจกุล และชาลี สาทรกิจ ,
2554:8)
หลักการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานได้กาหนดสร้างผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนักงาน และผลประโยชน์หลังออกจากงาน คือกิจการต้องบันทึกเป็ นหนี้สินและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานในรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่พนักงานเริ่ มทางานให้กิจการ
แทนวิธีเดิมที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินจริ งเท่านั้น ดังนั้น
หลักการบัญชีใหม่จะเป็ นการกระจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปตามช่วงเวลาที่พนักงานทางานให้กบั กิจการ
เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผลงานของพนักงานที่ได้รับ
องค์ประกอบการคานวณผลประโยชน์หลังจากออกจากงานเป็ นข้อมูลที่สาคัญเพื่อ
นาไปใช้คานวณรับรู ้ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการผลประโยชน์แบ่งได้ดงั นี้ (นุชจรี พิเชฐกุล, 2553)
1. ต้นทุนบริ การในปัจจุ บนั คือ ข้อมูลปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
หลังจากออกจากงานเกิดจากการใช้วธิ ี การกาหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย หรื อใช้การกระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการให้บริ การของพนักงานโดยมีการตั้งข้อ
สมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยด้วย
2. ต้นทุนดอกเบี้ย คือ การคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประ
โยชน์คูณ อัตราคิดลดกาหนด ณ วันต้นงวด (กาหนดจากอัตราดอกเบี้ยหุ น้ กูช้ ้ นั ดีหรื อธนบัตร
รัฐบาล)
3. ผลตอบแทนที่คาดว่าได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์หรื อโครงการคือ ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่า ยที่
รับรู ้เป็ นกาไรขาดทุนโดยคานวณได้ดงั นี้
ผลตอบแทนที่คาดว่าได้รับจริ ง = สิ นทรัพย์โครงการ ณ วันสิ้ นงวด
จากสิ นทรัพย์โครงการ
หัก สิ นทรัพย์โครงการ ณ วันสิ้ นงวด
หัก สิ นทรัพย์โครงการ ณ วันต้นงวด
บวก เงินผลประโยชน์ที่กองทุนจ่ายให้พนักงาน
4. จานวนตัดบัญชีตน้ ทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ คือ ผลประโยชน์ที่กิจการต้องจ่ายให้
พนักงานเมื่อเกษียณสาหรับบริ การที่พนักงานให้กิจการนับตั้งแต่ก่อนจัดตั้งหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน โดยต้ นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้จะถูกตัดบัญชี
ถัวเฉลี่ยด้วยจานวนปี ของอายุที่ประมาณการเหลืออยูข่ องพนักงาน อย่างไรก็ตาม ถ้าพนักงานมี
สิ ทธิ ได้รับผลประโยชน์ทนั ทีก็จะรับรู ้และบันทึกทันทีในวันนั้นทั้งนี้ตน้ ทุนบริ การในอดีตต้องไม่
รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากต่อไปนี้
4.1 ผลกระทบที่เกิดจากผลต่างระหว่างเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจริ งกับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่
ประมาณการไว้เนื่องจากตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอนุญาตให้ใช้เงินเดือนที่ประมาณการใน
อนาคตอยูแ่ ล้ว
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4.2 การเพิ่มขึ้นของการประมาณการจ่ายบานาญที่สูงหรื อต่าไป เนื่องจากในการประมาณ
การหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยให้คิดรวมไว้แล้ว
4.3 ประมาณการปรับปรุ งผลประโยชน์ที่เป็ นผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยได้รับรู ้และแสดงในงบการเงินแล้ว
4.4 การเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เป็ นสิ ทธิ ขาด เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ปรับปรุ งหรื อกาหนดขึ้นใหม่ เนื่องจากการรับรู ้เป็ นต้นทุนบริ การ
ปัจจุบนั แล้ว
4.5 ผลกระทบของการแก้ไขโครงการ ซึ่ งลดผลประโยชน์สาหรับการบริ การในงวด
อนาคต
5. ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย คือ ผลกาไร
ขาดทุนที่เกิดจากข้อสมมติที่ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้ประมาณการการภาระหนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งข้อมูลในส่ วนนี้แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ส่ วน
ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Other Comprehensive Income: OCI)
นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณากฎหมายแรงงานพระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน พ .ศ. 2541
มาตรา 118 เกี่ยวกับเงินชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามอายุการทางานของลูกจ้างดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงเงินชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามอายุการทางานของลูกจ้าง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118
ระยะเวลาของการทางาน
120 วัน – 1 ปี
1-3 ปี
3-6 ปี
6-10 ปี
เกินกว่า 10 ปี
ที่มา : ไทยลอว์ดอทคอม (ม.ป.ป.)

จานวนเดือนของเงินเดือนสุ ดท้ าย
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
8 เดือน
10 เดือน
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2.1.4 เกีย่ วกับมาตรฐานการายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่ มีส่วนได้ เสี ยสาธารณะ
(สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ , 2554: ออนไลน์ )
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้เพื่อกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะ โดยครอบคลุมถึงผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ที่มิใช่กิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ ไม่วา่ จะอยูใ่ นลักษณะของห้างหุ น้ ส่ วน
จดทะเบียนหรื อบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย และกิจการร่ วมค้าตาม ประมวลรัษฎากร และเป็ นไป
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการ
ที่ไม่ใช่กิจการดังต่อไปนี้
1. กิจการที่มีตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการซึ่ งมรการซื้ อขายต่อประชาชนไม่วา่ จะ
เป็ นตลาดหลักทรัพย์ในป ระเทศหรื อต่างประเทศ หรื อการซื้ อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the
Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรื อกิจการที่นาส่ งหรื ออยูใ่ นกระบวนการของ
การนาส่ งงบการเงินของกิจการให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่น เพื่ อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆต่อ
ประชาชน
2. กิจการที่ดาเนินธุ รกิจหลักในการดูแลสิ นทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น
สถาบันการเงิน บริ ษทั ประกันชีวติ บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั หลักทรัพย์กองทุนรวมตลาด
สิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็ นต้น
3.บริ ษทั มหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
4. กิจการอื่นที่กาหนดเพิ่มเติม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เรื่ องประมาณ
การหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หรื อสิ นหรื อภาระผูกพันในปั จจุบนั ที่มีความหมายไม่
แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรื อจานวนที่ตอ้ งจ่ายชาระ
2. กิจการไม่ตอ้ งรับรู ้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แต่ให้เปิ ดเผยรายละเอียดของภาระผูกพันที่มีอยู่
ในปั จจุบนั รวมทั้งมูลค่าผลกร ะทบทางการเงินหากสามารถประมาณได้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
3. ประมาณหนี้สินจะต้องรับรู ้ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังนี้
3.1 กิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่วา่ ภาระผูกพันนั้น
จะเป็ นภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มาน
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3.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอน ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันดังกล่าว และ
3.3 สามารถประมาณจานวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
4. กิจการที่ตอ้ งรับรู ้ ประมาณการหนี้สินด้วยจานวนประมาณการที่ดีที่สุด ของรายจ่ายที่
ต้องนาไปจ่ายชาระภาระผูกพันในปั จจุบนั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
5. ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่าย ที่ตอ้ งนาไปจ่ายชาระภาระผูกพันในปั จจุบนั คือ
จานวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพื่อชาระภาระผูกพันหรื อโอนภาระผูกพันให้บุคคลที่สาม ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6. มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้รับรู ้ผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็ นไป
ตามหลักการรับรู ้รายการด้วยจานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ตอ้ งนาไปชาระภาระ
ผูกพันในปั จจุบนั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามหากกิจการประสงค์จะรับรู ้
ประมาณก ารหนี้สินสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามแนวทางที่กาหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทุกข้อในมาตรฐานบัญชี
ฯนั้นอย่างสม่าเสมอ
2.2 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการบัญชี
1. ที่ทางานอยูใ่ นหลักการพื้นฐานเรื่ องความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพและความ
ระมัดระวังรอบคอบ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
๑. มีความรู ้และทักษะทางวิชาชีพให้อยูใ่ นระดับที่สามารถให้ความมัน่ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การ หรื อ ผูว้ า่ จ้างว่าจะได้รับบริ การทางวิชาชีพบัญชีตามความรู ้ความสามารถที่ตอ้ งการ
ตามที่กาหนดโดยวิชาชีพบัญชี
๒. ปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียร และระมัดระวังรอบคอบ ตามวิธี
ปฏิบตั ิ และ
2. มาตรฐานแห่งวิชาชีพในการให้บริ การทางวิชาชีพบัญชีความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ
บัญชี แยกเป็ น ๒ ส่ วนได้ ดังนี้
๑. การบรรลุถึงระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
๒. การรักษาระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
3. การรักษา ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพจาเป็ นต้องมีการรับรู้และมีความเข้าใจในวิธี
ปฏิบตั ิ การพัฒนาของวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทางธุ รกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องพัฒนาและรักษาความรู้
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ความสามารถในการให้บริ การที่ตรงตามต้องการในสภาพแวดล้อมของวิชาชีพผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี ต้องศึกษาหาความรู้และความ
ชานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
4. การปฏิบตั ิงานด้วยความขยันหมัน่ เพียร หมายถึง การปฏิบตั ิงานที่ได้รั บมอบหมายอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ ครบถ้วน และทันต่อเวลา
5. ผูท้ าบัญชีตอ้ งผ่านการศึกษา การอบรม และมีการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในงาน
ดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและมีประสบการณ์ การฝึ กฝนในการใช้วจิ ารณญาณและ
การประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั กับงานที่รับว่าจะให้บริ การ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รับบริ การ
วิชาชีพที่สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์
6. ผูท้ าบัญชีตอ้ งมีความรู ้และประสบการณ์ในธุ รกิจของลูกค้า ลักษณะงานบริ การที่ลูกค้า
ต้องการ และมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
7. ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่แสดงตนว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ในเรื่ องที่ตนเองมี
ความรู ้และความสามารถไม่เพียงพอ ในกรณี น้ ีผทู ้ าบัญชีควรพิจารณาที่จะ รับคาแนะนาหรื อใช้
ผลงานจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความถนัดในงานดังกล่าว
8. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบตั ิ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ความชานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ
เอาใจใส่ อย่างเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
9. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุ รกิจ อาจจะเป็ นพนักงานที่รับเงินเดือน หุ น้ ส่ วน
กรรมการ (ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อไม่ก็ตาม ) ผูจ้ ดั การที่เป็ นเจ้าของกิจการ อาสาสมัครองค์กร
หรื อ บุคคลที่ทางานให้กบั องค์กรเดียวหรื อหลายองค์กรทั้งนี้รูปแบบความสัมพันธ์ที่มีอยูก่ บั
องค์กรผูว้ า่ จ้าง จะต้องไม่ขดั ต่อข้อกาหนดของกฎหมายและหลักจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในหน่วยงาน ธุ รกิจนั้นๆ
10. หลักการพื้นฐาน ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ
ระบุวา่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร เพียงปฏิบตั ิงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
ในธุ รกิจได้ ทั้งนี้ ควรได้รับการฝึ กอบรมเฉพาะเจาะจง และมีประสบการณ์ในธุ รกิจนั้นอย่าง
เพียงพอ
11. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร จะต้องไม่ทาให้นายจ้างเข้าใจผิดโดยเจตนา ว่ามี
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยไม่ขอรับคาแนะนาที่เหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยว ชาญ และรับความ
ช่วยเหลือเมื่อจาเป็ น
12. ผูท้ าบัญชีตอ้ งมีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
เช่น
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน
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การควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเงิ น ภาษีอากร กฎหมาย
อื่น ๆ และต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
13. ผูท้ าบัญชีควรมีการอบรมและควบคุมคุณภาพงานของตนเองและผูช้ ่วยให้ปฏิบตั ิงาน
อย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลงานการบริ การทางวิชาชีพได้มาตรฐาน
14. ผูท้ าบัญชีตอ้ ง ระมัดระวังรอบคอบ และใช้ความชานาญในการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นอ้างว่าตนเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมิได้ปฏิบตั ิงานหรื อควบคุมการปฏิบตั ิงานจริ งและต้องใช้ความระมัดระวัง
รอบคอบในการบันทึกข้อมูล ความสาคัญของ ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กร ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ขอบเขตในการทางาน ซึ่งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีในองค์กรต้องทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นๆ ญาติ ผูม้ ีอาวุโสในทางธุ รกิจ และบุคลากรใน
ระดับบริ หาร(กากับดูแล และตรวจสอบ) เข้ามาควบคุมดูแลการทางาน ซึ่งการประเมินความสาคัญ
ของอุปสรรคปัญหา ควรพิจารณาหามาตรการป้ องกัน และทาการป้ องกัน เพื่อขจัดหรื อลด
อุปสรรคปั ญหาให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่าง มาตรการป้ องกันปั ญหาและอุปสรรค มีดงั นี้
การขอรับคาแนะนาเพิ่มเติม และการฝึ กอบรม
ต้องมัน่ ใจว่ามีเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
การรับความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่จาเป็ น
การรับคาปรึ กษาอย่างเหมาะสม กับ
- บุคคลผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลกิจการของลูกค้า
- ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
- องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
15. คาศัพท์ที่นิยามใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กาหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะสมาชิก อาจเขียนเป็ นลาย ลักษณ์
อักษรหรื อไม่ก็ได้
“ธรรม” หมายถึง คุณความดี, ความจริ ง, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, กฎ, กฎเกณฑ์
“ศีลธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ
16. คาศัพท์ที่นิยามใน ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙)
“การรักษาความลับ” ห มายความว่า การไม่นาข้อมูลใดๆ ที่โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผย หรื อ ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการ
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เปิ ดเผยตามสิ ทธิหรื อ หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
“กรอบวิชาชีพบัญชี ” หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของวิชาชีพบัญชี
“ความซื่อสั ตย์ สุจริต ” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่ อตรงต่อ
วิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบตั ิงานบนหลักฐานที่เป็ นจริ งและเชื่อถือได้ ไม่อา้ งหรื อ
ยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบตั ิงานถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
“ความเทีย่ งธรรม ” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยปราศจาก
ความลาเอียง อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอื่น
“ความรู้ ความสามารถ ” หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญในการ
ปฏิบตั ิวชิ าชีพบัญชีดว้ ยความเอาใจใส่ อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความ
ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และมัน่ ใจได้
ว่ามี ผลงานทางวิชาชีพที่อยูบ่ นพื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และ วิชาการที่
เกี่ยวข้อง
17. คาศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
“การควบคุม” หมายถึง อานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของ
กิจการ เชิงเศรษฐกิจเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้น (มาตรฐานการบัญชีฉบับที (๒๗, ๔๔
และ ๔๖)
“บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง” หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีความสัมพันธ์กบั กิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรื อ
มากกว่าหนึ่งแห่งโดยบุคคลหรื อกิจการนั้น
(๑) มีอานาจควบคุมกิจการหรื อถูกควบคุม โดยกิจการหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกิจการ (ในที่น้ ีหมายความรวมถึง บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อ
เดียวกัน)
(๒) มีส่วนได้เสี ยในกิจการซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อกิจการนั้น หรื อ
(๓) มีอานาจควบคุมร่ วมในกิจการ
(ข) เป็ นบริ ษทั ร่ วมของกิจการ (ดูคานิยามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๕
(ปรับปรุ ง ๒๕๕๐) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(ค) เป็ นผูบ้ ริ หารสาคัญของกิจการหรื อของบริ ษทั ใหญ่ของกิจการ
(ง) เป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลตามข้อ (ก) หรื อ (ง)
(จ) เป็ นกิจการที่บุคคลตามข้อ (ง) หรื อ (จ) มีอานาจควบคุม หรื อ ควบคุมร่ วม หรื อมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีอานาจในการออกเสี ย งอย่างมีนยั สาคัญใน กิจการนั้นๆ ทั้งนี้ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อเป็ นโครงการผลประโยชน์ ตอบแทนหลังการจ้างงาน สาหรับ
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ผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการหรื อของ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
๒๔และ ๔๗)
“อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ” หมายถึง อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ การดาเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
ดังกล่าว การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญอาจได้มาจากการเป็ นผูถ้ ือหุ น้ จากข้อกาหนดของกฎหมาย
หรื อจากข้อตกลงในสัญญา (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่๒๔, ๔๕ และ ๔๖)
การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการนารายงานและเหตุการณ์ทางการเงิน
มาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุ ปผล และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์
คาว่า การบัญชี (Book-keeping)
ได้ มีผ้ ใู ห้ คาจากัดความไว้ มากมาย เช่ น
"การบัญชี ” คือ การจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับ- จ่ายเงิน และสิ่ งที่มีค่าเป็ น
เงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่าเสมอ เป็ นระเบียบถูกต้องตามหลักการ และสามารถแสดงผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้
การทาบัญชี (Bookkeeping) หมายถึง งานประจาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและรวบรวม
ข้อมูลประจาวันเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินได้การทาบัญชีเป็ นงานย่อยส่ วนหนึ่งของการบัญชี
นักบัญชี (Accountant) หมายถึง บุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชี
ส่ วนผู้ทาบัญชี (Bookkeeper) หมายถึง ผูท้ ี่มีหน้าที่บนั ทึกแล ะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงินประจาวัน
ประโยชน์ และวัตถุประสงค์ ของการบัญชี
1. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสิ นทรัพย์ของกิจการได้
2. ช่วยให้ทราบผลการดาเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่า ผล
การดาเนินงานที่ผา่ นมา กิจการมีกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเท่าใด
3. ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการในสิ นทรัพย์
หนี้สิน และทุน ซึ่ งเป็ นส่ วนของเจ้าของกิจการเป็ นจานวนเท่าใด
4. การทาบัญชีเป็ นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริ หารงาน และให้
ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบผลสาเร็ จตาม
ความมุ่งหมาย
5. เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง และจาแนกตามประเภทของ
รายการค้าไว้
6. เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการทาบัญชีของกิจการต่างๆ
เรื่อง รู ปแบบกิจการของธุรกิจ
รู ปแบบของกิจการ (Forms of Organization) การจัดทางบการเงินในแต่ละธุ รกิจ
จะมีรายการค้าที่แตกต่างกันออกไปบ้าง โดยต้องศึกษาว่ากิจการค้านั้นตั้งขึ้นในลักษณะใดและ
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ประกอบธุ รกิจในลักษณะอย่างไรกิจการหากแบ่งตามลักษณะของการดาเนินงานเพื่อประกอบการ
แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1. กิจการให้ บริการ เรี ยกว่า ธุรกิจบริการ (Service business) เป็ นธุ รกิจที่ต้ งั ขึ้น
เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้า เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรี ยน บริ ษทั ขนส่ ง อู่ซ่อมรถ
เป็ นต้น
2. กิจการจาหน่ ายสิ นค้ า (ซื้อมาขายไป ) เรี ยกว่า ธุรกิจพาณิชยกรรม (Merchandising
business) เป็ นธุ รกิจที่ซ้ื อสิ นค้ามาเพื่อจาหน่ายโดยมิได้ทาการผลิตเอง เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ร้าน
ขายยา ร้านขายเครื่ อง ใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
3. กิจการอุตสาหกรรม เรี ยกว่า ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing business) เป็ นธุ รกิจ
ที่ผลิตและจาหน่ายสิ นค้าเองโดย การซื้ อวัตถุดิบมาแปรสภาพให้เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อนาไป
จาหน่าย เช่น บริ ษทั ผลิตยา บริ ษทั ผลิตอาหารสาเร็ จรู ป เป็ นต้น
รู ปแบบกิจการของธุรกิจแบ่ งตามลักษณะของการจัดตั้งได้ เป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship)
2. ห้างหุ น้ ส่ วน (Partnership)
3. บริ ษทั จากัด (Corporation or Limited Company)
1. กิจการเจ้ าของคนเดียว (Single Proprietorship)
เป็ นธุ รกิจขนาดเล็กใช้เงินทุนไม่มากมีเจ้าของเพียงคนเดียวเป็ นผูน้ าเงินมาลงทุนและทา
หน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารงานเอง เช่น ร้านค้าปลีก อู่ซ่อมรถ และกิจการบริ การวิชาชีพต่างๆ เป็ นต้น ผู้
เป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ในสิ นทรัพย์ และเมื่อมีกาไรหรื อขาดทุนเกิดขึ้นก็จะเป็ นผูร้ ับส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุนทั้งหมดนั้นแต่เพียงผูเ้ ดียว ตลอดจนรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ของกิจการโดยไม่จากัดจานวนเช่นเดียวกั น ในทางกฎหมายกิจการเจ้าของคนเดียวไม่ถือเป็ นนิติ
บุคคลแยกต่างหากจากผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการแต่ในทางบัญชีถือเป็ นหน่วยอิสระหน่วยหนึ่งและแยก
ต่างหากจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ ข้อดีของธุ รกิจที่จดั ตั้งขึ้นในรู ปของกิจการเจ้าของคนเดียวนี้คือ การจัดตั้ง
และการบริ หารงานง่าย รวดเร็ ว เนื่องจากการตัดสิ นใจขึ้นอยูก่ บั เจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ส่ วน
ข้อเสี ยคือ การขยายกิจการทาได้ยาก เพราะมีเจ้าของเพียงคนเดียว การกูย้ มื เงินจากเจ้าหนี้จึงขึ้นอยู่
กับฐานะและชื่อเสี ยงของเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียว
รู ปแบบของกิจการชนิดนี้มีฐานะเป็ นบุคคล
ธรรมดา และเสี ยภาษีในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. กิจการห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
เป็ นธุ รกิจที่จดั ตั้งขึ้นโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงร่ วมลงทุนซึ่ งทุนที่จะนามาลงทุน
นั้นอาจเป็ นเงินสด สิ นทรัพย์อื่น หรื อแรงงานก็ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแบ่งผลกาไรระหว่าง
กัน มีการกาหนด เงื่อนไขในการบริ หารงานและการแบ่งผลกาไรไว้อย่างชัดเจน ผูล้ งทุนในห้าง
หุ น้ ส่ วน เรี ยกว่า "ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน " กิจการร้านค้าปลีกขนาดกลางมักจัดตั้งขึ้นในรู ปของห้าง
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หุ น้ ส่ วน ข้อดี ของธุ รกิจที่ต้ งั ขึ้นในรู ปแบบกิจการห้างหุ น้ ส่ วนคือ การตัดสิ นใจในการบริ หารงาน
เป็ นไปอย่างรอบคอบเนื่องจากมีผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การขยายกิจการทาได้ง่ายกว่า
กิจการเจ้าของคนเดียว ส่ วนข้อเสี ย คือ อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการตัดสิ นใจ เนื่องจากต้องรอ
ความเห็นชอบจากผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนอื่น ๆ ก่อน
ห้ างหุ้นส่ วนตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ (ปพพ .) แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ
2. ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
1. ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ ลักษณะสาคัญของห้างหุ น้ ส่ วนประเภทนี้คือ มีหุน้ ส่ วนประเภท
เดียว คือหุ น้ ส่ วนสามัญ ดังนั้นผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ น้ ส่ วนโดย
ไม่จากัดจานวน หมายความว่าถ้าห้างหุ น้ ส่ วนเกิดล้มละลายและสิ นทรัพย์ของห้างหุ น้ ส่ วนที่มีอยู่
ไม่พอนามาชาระหนี้ เจ้าหนี้ของห้างหุ น้ ส่ วนสามารถฟ้ องร้องหุ น้ ส่ วนแต่ละคนให้นาทรัพย์สิน
ส่ วนตัวมาชาระหนี้ ได้ การจัดตั้งห้างหุ น้ ส่ วนสามัญจะจดทะเบียนหรื อไม่จดทะเบียนก็ได้ ถ้าจด
ทะเบียนจะมีฐานะเป็ นนิติบุคคล เรี ยกว่า "ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล " เสี ยภาษีเงินได้ในอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าไม่จดทะเบียนจะมีฐานะเป็ นคณะบุคคลมิใช่นิติบุคคลมีสภาพเป็ นบุคคล
ธรรมดา เช่น เดียวกับกิจการเจ้าของคนเดียวและเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ห้ างหุ้นส่ วนจากัด ลักษณะสาคัญของห้างหุ น้ ส่ วนประเภทนี้คือ มีผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน 2
ประเภท คือ
2.1 หุ้นส่ วนประเภทจากัดความรับผิดชอบ หมายถึง ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนที่รับผิดชอบ
ในหนี้สินของห้างจากัดจานวนเพียงไม่เกินจานวนเงินที่ตนรับจะลงทุนในห้างหุ น้ ส่ วนนั้น
2.2 หุ้นส่ วนประเภทรับผิดชอบในหนีส้ ิ นไม่ จากัด หมายถึง ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนที่
รับผิดชอบร่ วมกันในหนี้สินที่เกิดขึ้นของห้างหุ น้ ส่ วนโดยไม่จากัดจานวน
และผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
ประเภทรับผิดชอบในหนี้สินไม่จากัดจานวนหุ น้ ส่ วนพวกนี้เท่านั้นที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารห้างหุ น้ ส่ วน
ในฐานะผูจ้ ดั การห้างหุ น้ ส่ วน ห้างหุ น้ ส่ วนจากัดต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคล
และมีหุน้ ส่ วนประเภทรับผิดชอบในหนี้สินไม่จากัดจานวนอย่างน้อย 1 คน เสี ยภาษีเงินได้ในอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. บริษัทจากัด (Corporation or Limited Company)
เป็ นธุ รกิจที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั ไม่ต่ากว่า 7 คน ผูเ้ ริ่ มก่อการตอนจด
ทะเบียนบริ คณฑ์สนธิ ตอ้ งเป็ นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ร่ วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งบริ ษทั โดยกาหนด
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั จานวนทุนและจานวนหุน้ จดทะเบียน และแบ่งทุนออกเป็ นหุ น้ แต่ละหุ น้ มี
มูลค่าเท่าๆกัน
บริษัทจากัดจัดตั้งขึน้ ในรู ปของนิติบุคคล คือ ต้องจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากเจ้าของคือผูถ้ ือหุน้ (Stockholders or Shareholders) ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินจากัด
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จานวนเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ น้ ที่ตนถืออยูเ่ ท่านั้น บริ ษทั จะให้
ผูถ้ ือหุ น้ ชาระเงินค่าหุ น้ ครั้งแรกเป็ นจานวนเงินเท่าใดก็ได้แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 25% ของราคาหุน้ ที่
ขายผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ 1 เสี ยง ถ้ามีหุน้ เป็ นจานวนมากจะมีสิทธ์
ออกเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ถืออยูน่ ้ นั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนไม่มีสิทธิ์ เข้ามาจัดการงานของบริ ษทั เว้นแต่
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นกรรมการเพราะการจัดการบริ ษทั เป็ นหน้าที่ของ
กรรมกา รบริ ษทั เท่านั้น ผูถ้ ือหุ น้ ได้รับส่ วนแบ่งกาไรในรู ปของเงินปั นผล (Dividends) หุน้ ของ
บริ ษทั จากัดอาจเปลี่ยนมือกันได้โดยการจาหน่ายหรื อโอนหุ น้ ให้ผอู ้ ื่น
โดยไม่ตอ้ งเลิกบริ ษทั
เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ (เจ้าของ) ทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินของบริ ษทั จากัด จานวน คุณสมบัติส่วนตัว
ของผูถ้ ือหุ น้ จึงไม่เป็ นสาระสาคัญ บริ ษทั ที่จดทะเบียนแล้วจะใช้คานาหน้าว่า "บริ ษทั " และคาลง
ท้ายว่า "จากัด" ยกเว้นธนาคารพาณิ ชย์ จะใช้คาว่า "บริ ษทั ….….จากัด" หรื อไม่ก็ได้
บริษัทจากัดมี 2 ประเภท คือ
1. บริษัทเอกชนจากัด (Private Company Limited) เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์ (ปพพ.) ตามมาตรา 1096 มีผเู ้ ริ่ มก่อการไม่ต่ากว่า 7 คน
2. บริษัทมหาชนจากัด (Public Company Limited) เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ .ศ. 2535 มีผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั ไม่ต่าก ว่า 15 คน และต้องจอง
หุ น้ รวมกันอย่างน้อย 5 % ของทุนจดทะเบียนแต่ละคนถือหุ น้ ไม่เกิน 10% ของหุน้ ที่จดทะเบียน
และตั้งขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนทัว่ ไป /ต้องมีคานาหน้าชื่อว่า "
บริ ษทั " และคาลงท้ายว่า "จากัด (มหาชน)"
ประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการบัญชีคือ สมาคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เมื่อต้นปี พ .ศ. 2542 ทางสมาคมได้มีการปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีใหม่ และยกเลิกมาตรฐานการบัญชีเดิมในหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนา
มาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกั บมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแนวคิดพื้นฐานของการ
บัญชีจะเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการศึกษาแนวทิศทางการบัญชี
จะช่วยให้เข้าใจถึง
หลักเกณฑ์สาคัญในการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งโยงไปถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
และจะช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินมีความเข้าใจ และเชื่อถือในข้อมูลทางการบัญชีมากขึ้นด้วย ซึ่ ง
สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้กาหนดไว้ในแม่บทการบัญชี ซึ่ง
เป็ นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่ องข้อสมมติข้ นั มูลฐาน
ทางการบัญชี ดังนี้
ข้ อสมมติทางการบัญชี
1. เกณฑ์ คงค้ าง
ภายใต้เกณฑ์คงค้าง รายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้ เมื่อเกิดขึ้น ไม่ใช่เมื่อ
มีการรับ หรื อจ่ายเงินสด ซึ่ งหมายถึง การบันทึกรายการทางการบัญชีจะบันทึกและแสดงในงบ
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การเงินตามงวดเวลาที่รายการนั้นๆ เกินขึ้นจริ ง โดยไม่คานึงว่ามีการรับเงินสด หรื อจ่ายเงิ นสด
ขณะเกิดรายการนั้นหรื อไม่
2. การดาเนินงานทีต่ ่ อเนื่อง
โดยทัว่ ไปงบการเงินจะจัดทาขึ้นภายใต้ขอ้ สมมติวา่ กิจการจะดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และดารงอยูต่ ่อไปในอนาคต ซึ่ งหมายถึง กิจการที่ต้ งั ขึ้นมาแล้ว ย่อมมีวตั ถุประสงค์จะ
ดาเนินงานต่อไปเรื่ อยๆ โดยไม่มีกาหนดเวลา ว่าจะเลิกกิจการเมื่อไร หรื อนานเพียงพอที่จะปฏิบตั ิ
ตามแผนงาน และข้อผูกพันต่างๆ ที่ได้ผกู พันไว้จนกว่าจะเสร็ จ ลักษณะเชิงคุณภาพ ลักษณะเชิง
คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ขอ้ มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ลักษณะเชิง
คุณภาพหลักของงบการเงินมี 4 ประการได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ความ
เชื่อถือได้ และการเปรี ยบเทียบกันไป
2.1 ความเข้ าใจได้
หมายถึง งบการเงินนั้นจะต้องสามารถเข้าใจได้ทนั ที่ที่ผใู ้ ช้งบการเงินใช้ขอ้ มูล
ทั้งนี้อยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมติที่วา่ ผูใ้ ช้งบการเงินนั้นจะต้องมีความรู ้ในเรื่ องของธุ รกิจพอควร
2.2 ความเกีย่ วข้ องกับการตัดสิ นใจ
ข้อมูลที่ปรากฏ ในงบการเงินจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของ
ผูใ้ ช้งบการเงิน นัน่ คือ สามารถทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
รวมทั้งยืนยัน หรื อชี้ขอ้ ผิดพลาดของผลการประเมินที่ผา่ นมาของผูใ้ ช้งบการเงินได้
2.3 ความเชื่อถือได้
ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินจะต้องปราศจากความผิดพลาดที่มีนยั สาคัญ
และ
ความลาเอียง นัน่ คือ จะต้องแสดงรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีอย่างเที่ยงธรรม ตามที่ตอ้ งการ
ให้แสดงหรื อควรจะแสดง ตามเนื้อหา และความเป็ นจริ งเชิงเศรษฐกิจ เช่น
กิจการอาจจะโอน
รถยนต์ให้กบั บุคคลอื่น โดยมีหลักฐานยืนยันการโอนกรรมสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย แต่ในสัญญายังระบุ
ให้กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์ดงั กล่าวในอนาคตนัน่ ต่อไป กรณี เช่นนี้ การที่กิจ การจะ
รายงานว่ามีการขายรถยนต์ จึงไม่สามารถถือได้วา่ เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น
ผูจ้ ดั ทางบการเงินจะต้องใช้ความระมัดระวังในการรายงานเหตุการณ์ทางการเงิน เมื่อประสบกับ
ความไม่แน่นอน อันหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ความสามารถในก ารเก็บหนี้ ,
การประมาณอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ ความไม่แน่นอนของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา
รับประกัน , คดีฟ้องร้อง โดยจะต้องใช้ดุลยพินิจที่จาเป็ นในการประมาณการรายได้ ความไม่
แน่นอน เพื่องบการเงินแสดงจานวนที่สูงหรื อต่าจนเกินไป นอกจากนี้ ข้อมูลในงบการเงินที่ เชื่อถือ
ได้ตอ้ งครบถ้วน ภายใต้ขอ้ จากัดของความมีนยั สาคัญ
และต้ นทุนในการจัดทา เหตุการณ์ที่มี
นัยสาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ซ่ ึ งถ้าหากผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสรับทราบแล้วอาจจะตัดสิ นผิดไปใน
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กรณี ที่รับทราบ ในทางปฏิบตั ิความมีนยั สาคัญของรายการมักจะกาหนดโดยคิดเทียบเป็ น ร้อยละ
ของสิ นทรัพย์ หนี้สิน หรื อกาไรสุ ทธิ แล้วแต่กรณี
2.4 การเปรียบเทียบกันได้
ผูใ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะ เวลา
ต่างกัน เพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน และผลการเนินงานของกิจการนั้น และต้อง
สามารถเปรี ยบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน โดยผูใ้ ช้งบการเงินต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้
ในการจัดทางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 จะถูกยกเลิกแล้ว แต่ในเนื้อ หา
บางส่ วนโดยเฉพาะข้อสมมติข้ นั มูลฐาน ยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผศู ้ ึกษาวิชาการบัญชีตอ้ งทาความเข้าใจ
ข้ อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี คือ ข้อกาหนดทางการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยไม่มีการพิสูจน์ โดยปกติมกั กาหนดขึ้นจากการประมวลจากหลักและวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ กัน
ในบางครั้งข้อกาหนดดังกล่าวมีลกั ษณะที่ไม่มีเหตุผล
ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชีเป็ น
หลักเกณฑ์ที่สาคัญในการจัดทางบการเงิน หากผูใ้ ช้งบการเงินไม่เข้าใจถึงข้อสมมติข้ นั มูลฐานของ
การบัญชี ก็ยากที่จะเข้าใจว่าทาไมนักบัญชีจึงเสนอข้อมูลในลักษณะเช่นนั้น โดยปกตินกั บัญชีที่
จัดทางบการ เงินจะไม่กล่าวถึงข้อสมมติดงั กล่าวซ้ าอีก ทั้งนี้ เพราะเป็ นที่เข้าใจกันว่าข้อสมมติข้ นั
มูลฐานนั้น ได้รับการยอมรับและใช้กนั อ ยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการจัดทางบการเงินไม่ได้ใช้
ข้อสมมติดงั กล่าว ก็จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ทราบพร้อมด้วยเหตุผล เท่าที่ผา่ นมาข้อสมมติข้ นั มูลฐาน
ของการบัญชี ถูกกาหนดขึ้นโดยประมวลมาจากหลักและวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ กัน จนข้อสมมติน้ นั ๆ
ได้ถือปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไป คณะกรรมการของสมาคมวิชาชีพการบัญชีและนักวิชาการต่าง ๆ ได้
พยายามจัดทาข้อสมมติข้ นั มูลฐานดังกล่าว ซึ่ งปรากฏว่าทากันได้หลายแบบ แต่ละแบบจะมีจานวน
ข้อสมมติซ่ ึ งเป็ นแนวความคิดขั้นมูลฐาน (Concepts) ข้อสมมติข้ นั มูลฐาน (Assumption) และ
หลักการบัญชี (Principles) ต่าง ๆ กัน ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็ น
ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 ซึ่ งกาหนดให้เริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับงวดหรื อปี
สิ้ นสุ ด วันที่ 1 กันยายน 2522 เป็ นต้นไป สรุ ปได้ดงั นี้
หลักการใช้ หน่ วยเงินตราในการบัญชี (The Monetary Unit Assumption) การ
บัญชีให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางการบัญชีอาจเป็ นพรรณาโวหารก็ได้ แต่
ข้อมูลดังกล่าวจะให้ความ หมายไม่ชดั เจนเท่าข้อมูลที่เป็ นตัวเลข เนื่องจาก หน่ วยเงินตราใช้เป็ นสื่ อ
ในการแลกเปลี่ยน และทาหน้าที่เป็ นหน่วยวัดราคา ดังนั้นนักบัญชีจึงใช้หน่วยเงินตราในการวัดผล
การดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
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หลักความเป็ นหน่ วยงานของกิจการ (The Entity Concept) ข้อมูลทางการบัญชี
เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานหนึ่ง ๆ ซึ่ งแยกต่างหากจากเจ้าของกิจการและกิจการอื่น หน่วยงานใน
ที่น้ ีได้แก่หน่วยธุ รกิจ ซึ่ งอาจเป็ นในรู ปของบริ ษทั จากัด ห้างหุ น้ ส่ วน บุคคลคนเดียวหรื อในรู ปอื่น
ดังนั้นจึงต้องระบุหน่วยของกิจการไว้ในงบการเงินนั้น ๆ ความเป็ นหน่วยงานตามข้อสมมติของ
การบัญชีอาจไม่เหมือนกับความหมายของความเป็ นหน่วยงานตามกฎหมาย เช่น บริ ษทั ต่าง ๆ ใน
เครื อเป็ นกิจการแยกกันตามกฎหมาย แต่ในการทางบการเงินรวมนักบัญชีถือว่าบริ ษทั ต่าง ๆ ใน
เครื อนั้นเป็ นหน่วยธุ รกิจเดียวกัน
หลักการใช้ หลักฐานอันเทีย่ งธรรม (The Objectivity Principle) เนื่องจากงบ
การเงินทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลหลายฝ่ าย ซึ่ งอยูใ่ นสถานะต่าง ๆ กัน นักบัญชีผทู ้ างบ
การเงินอยูอ่ ีกสถานะหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจงบการเงินของกิจการได้ถูกต้อง
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด การบันทึกรายการบัญชีและการทางบการเ งิน จึงต้องจัดทาขึ้น
โดยอาศัยหลักฐานและข้อเท็จจริ งอันเที่ยงธรรมที่บุคคลต่าง ๆ ยอมรับและเชื่อถือได้ หลักฐาน
ดังกล่าวจะต้องปราศจากความลาเอียงหรื อไม่มีอคติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยพยายาม
หลีกเลี่ยงความคิดเห็นส่ วนบุคคลให้มากที่สุด
หลักรอบเวลา (The Time Period Assumption) กระบวนการการบัญชีการเงิน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการสาหรับรอบเวลาหรื อรอบบัญชีที่ระบุไว้ ส่ วน
ผูใ้ ช้งบการเงินทาการประเมินผลและตัดสิ นใจเกี่ยวกับกิจการตามวาระและเวลาต่าง ๆ กันตลอด
อายุของกิจการ ดังนั้น จึงต้องแบ่งการทางานของกิจการออกเป็ นรอบเวลาสั้น ๆ เพื่อจัดทาข้อมูลไว้
เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจ โดยปกติรอบเวลาดังกล่าวมักจะกาหนดไว้เท่ากันเพื่อประโยชน์ใน
การเปรี ยบเทียบและมีระบุไว้ชดั ในงบการเงิน
หลักการดาเนินงานสื บเนื่อง (The Going Concern Assumption) กิจการที่จดั ตั้ง
ขึ้นย่อมมี วัตถุประสงค์ที่จะดารงอยูโ่ ดยไม่มีกาหนด กล่าวคือ หากไม่มีเหตุช้ ีเป็ นอย่างอื่นแล้ว
กิจการที่ต้ งั ขึ้นย่อมจะดาเนินงานต่อเนื่องกันไปอย่างน้อยก็นานพอที่จะดาเนินงานตามแผนและข้อ
ผูกพันที่ได้ทาไว้จนสาเร็ จ นักบัญชีจึงมีขอ้ สมมติข้ นั มูลฐานว่ากิจการไม่ต้ งั ใจที่จะเลิกดาเ นินงาน
หรื อไม่จาเป็ นต้องเลิกดาเนินงาน หรื อต้องลดปริ มาณการดาเนินงานลงอย่างมาก หากมีเหตุอื่นใด
ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ในภายหน้าจะไม่เป็ นไปตามข้อสมมติดงั กล่าว ก็จะต้องใช้มาตรฐานการบัญชี
ที่กาหนดไว้สาหรับเหตุการณ์น้ นั ๆ โดยเฉพาะแทน
หลักราคาทุน (The Cost Principle) หลักราคาทุนเกี่ยวโยงกับหลักความดารงอยู่
ของกิจการ ตามหลักราคาทุนการบันทึกสิ นทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาทุนเดิม ซึ่งหมายถึง
ราคาอันเกิดจากการแลกเปลี่ยน ราคาทุนเป็ นราคาที่เหมาะสมกว่าราคาอื่น ๆ เพราะราคาทุนเป็ น
ราคาที่แน่นอนและสามารถคานวณได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความเห็นของแต่ละคนซึ่ ง
อาจแตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามการใช้ราคาทุนเป็ นเกณฑ์ก็มีขอ้ เสี ยหลายประการ โดยเฉพาะอย่าง
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ยิง่ ในกรณี ที่ระดับราคาสิ นค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในกรณี ที่มีการใช้ราคาอื่ นที่มิใช่ราคาทุน
ควรเปิ ดเผยให้ทราบด้วย
หลักการเกิดขึน้ ของรายได้ (The Revenue Realization Principle) หลักการ
เกิดขึ้นของรายได้เป็ นหลักเกี่ยวกับการบันทึกรายได้จากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าว่า
ควรจะถือว่ารายได้เกิดขึ้นเมื่อใด และในจานวนเงินเท่าใด
โดยทัว่ ไป นักบัญชีจะลงบันทึกว่ารายได้ได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีเงื่อนไข 2 อย่าง
ต่อไปนี้
(1) กระบวนการก่อให้เกิดรายได้ได้สาเร็ จแล้ว และ
(2) การแลกเปลี่ยนได้เกิดขึ้นแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายได้เกิดขึ้นในงวด ซึ่ ง
ได้มีการส่ งมอบสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลู กค้าแล้ว สาหรับจานวนเงินที่บนั ทึกเป็ นรายได้น้ นั ก็คือ
จานวนที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี นกั บัญชีถือว่ารายได้เกิดขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์อื่นที่แตกต่างไปจากข้างต้น
หลักการจับคู่ค่าใช้ จ่ายกับรายได้ (The Matching Principle) หน้าที่สาคัญอย่าง
หนึ่งของบัญชีคือการจับคู่ผลความสาเร็ จ (ตามที่วดั ด้วยรายได้ ) กับความพยายาม (ตามที่วดั ด้วย
ค่าใช้จ่าย) หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้เป็ นแนว ทางสาหรับตัดสิ นว่า รายการใดบ้างที่จะเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีน้ นั ๆ วิธีการคือ จะมีการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ก่อน
ถัดจากนั้นจึงเอาค่าใช้จ่ายไปจับคู่กบั รายได้ เมื่อพิจารณาหลักการเกิดขึ้นของรายได้คู่กนั ไปกับ
หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้เราจะได้หลักที่นิยมเรี ยกกันทัว่ ๆ ไปว่า หลักเงินค้าง (Accrual
Basis) ในปั จจุบนั นี้ สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้บญั ญัติศพั ท์
บัญชีคานี้แล้วโดยเรี ยกว่า "เกณฑ์คงค้าง"
หลักเงินค้ าง หรือ เกณฑ์ คงค้ าง (The Accrual Principle) ในการคานวณกาไร
และขาดทุนสาหรับงวด นักบัญชีตอ้ งคานึงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายนั้น และแยกส่ วนที่ไม่เป็ นของ
งวดนั้นออก ตามวิธีการบัญชีที่ถือเกณฑ์เงินสด จานวนเงินที่จ่ายไปทั้งหมดสาหรับงวดอาจถือได้
ว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ตามหลักเงินค้างหรื อเกณฑ์คงค้าง รายได้ถือว่าเกิดขึ้นเมื่อเข้าเกณฑ์ 2
ประการดังกล่าวแล้ว และใช้หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้เพื่อให้ ได้มาซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
สาหรับงวด แม้จะยังไม่มีการรับเงินและจ่ายเงินก็ตาม
หลักโดยประมาณ (The Approximation Assumption) การคานวณกาไรและ
ขาดทุนต้องอาศัยการปั นส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ารอบบัญชีต่าง ๆ
เข้ากิจกรรมต่าง ๆ ที่
สลับซับซ้อนและเป็ นส่ วนเข้ากิ จกรรมที่มีลกั ษณะร่ วมกัน การคานวณจึงจาเป็ นต้องทาโดยวิธีการ
ประมาณการ การที่การดาเนินงานของกิจการมีลกั ษณะต่อเนื่องกันมีความสลับซับซ้อนมีความไม่
แน่นอนและมีลกั ษณะร่ วมสัมพันธ์กนั ทาให้นกั บัญชีไม่อาจคานวณกาไร และขาดทุนได้ถูกต้อง
แน่นอนจึงต้องใช้วธิ ี ประมาณการและใช้ดุลยพินิจประกอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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หลักความสม่าเสมอ (The Consistency Principle) การใช้งบการเงินสาหรับ
ระยะเวลาหนึ่ง บางครั้งอาจเพียงพอในการช่วยตัดสิ นใจ แต่งบการเงินสาหรับระยะเวลาหลาย ๆ
ช่วงติดต่อกันไปย่อมจะมีความหมายและให้ประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ได้ดีกว่าการเ ปรี ยบเทียบงบการเงิน
สาหรับระยะเวลาที่แตกต่าง ย่อมจะเกิดผลและมีประโยชน์ต่อเมื่องบการเงินนั้น ๆ ได้จดั ทาขึ้นโดย
อาศัยมาตรฐานการบัญชีเดียวกัน
ฉะนั้นการปฏิบตั ิทางบัญชีของกิจการหนึ่ง ๆ จึงต้องยึดหลักความสม่าเสมอ
กล่าวคือ เมื่อเลือกใช้การปฏิบตั ิบญั ชีวธิ ี ใดแล้วจะต้องใช้วธิ ี น้ นั โดยตลอด แต่ท้ งั นี้ มิได้หมายความ
ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิบญั ชีไม่ได้เลย
เพราะเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมในธุ รกิจย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
หลักการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle) นักบัญชีมี
หน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลการเงินที่สาคัญทั้งหมดต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลนี้ไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่า การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอควรมีลกั ษณะอย่างไร โดยทัว่ ไปนักบัญชีจะตัดสิ น
โดยถือว่า ถ้าไม่เปิ ด เผยแล้วจะเป็ นเหตุให้ผใู ้ ช้งบการเงินหลงผิดห รื อไม่ ความเห็นจึงอาจแตกต่าง
กันได้มาก ว่ารายการใดบ้างที่ควรเปิ ดเผย ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่ควรนามาใช้คือ "เมื่อสงสัยให้
เปิ ดเผย" การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหมายความรวมถึง รู ปแบบการจัดรายการและข้อมูลในงบ
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน คาศัพท์ที่ใช้ การแยกประเภท รายการ เกณฑ์ที่ใช้ในการ
คานวณ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เน้นถึงลักษณะและชนิดของการเปิ ดเผยต่าง ๆ ที่จาเป็ นที่ทาให้งบการเงิน
ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
นอกจากข้อสมมติข้ ึนมูลฐานของการบัญชี 12 ข้อข้างต้นแล้ว ยังมี ข้อควรคานึง
ในการใช้มาตรฐานการบัญชี (Exceptions to Accounting Principles) เพิ่มเติมเพื่อยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิทางการบัญชีเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังนี้
หลักความระมัดระวัง (Conservatism) ในการดาเนินกิจการ ความไม่แน่นอนมัก
เกิดขึ้นเสมอ การทางบการเงินจึงต้องใช้ความระมัดระวังรับรู ้เรื่ องความไม่แน่นอนนี้ไว้ดว้ ย
หลักความระมัดระวัง หมายถึงว่าในกรณี ที่อาจเลือกวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีได้มากกว่า
หนึ่งวิธี นักบัญชีควรเลือกวิธีที่จะแสดงสิ นทรัพย์และกาไรในเชิงที่ต่ากว่าไว้ก่อน หลักโดยย่อคือ
"ไม่คาดการณว่าจะได้กาไร แต่จะรับรู ้การขาดทุนไว้อย่างเต็มที่ ในกรณี ที่สงสัยให้ตดั เป็ นค่าใช้จ่าย
ทันที" อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าหลักความระมัดระวังจะเป็ นเหตุผลสนับสนุนให้กิจการตั้ง
สารองลับได้
หลักเนือ้ หาสาคัญกว่ ารู ปแบบ (Substance Over Form) นักบัญชีให้ความสนใจ
ในเนื้อหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ แม้รูปแบบทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์น้ นั อาจจะแตกต่าง
จากรู ปแบบทางกฎหมายก็ตาม โดยปกติเนื้อหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะ
สอดคล้องกับรู ปแบบทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามในบางครั้งเนื้อหากับรู ปแบบทางกฎหมายอาจ
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แตกต่างกัน นักบัญชีจึง ควรเสนอในงบการเงิน ซึ่ งรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเนื้อหาและ
ตามความเป็ นจริ งทางการเงินไม่ใช่ตามรู ปแบบทางกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู้ ช้งบการเงินได้
ทราบข้อมลเกี่ยวกับกิจการทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์น้ นั ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
หลักการมีนัยสาคัญ (Materiallity) งบการเงินควรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญ
พอที่จะกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู้ ช้งบการเงินเข้าใจโดยถูกต้องถึงผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
เหตุการณ์ ทมี่ ีนัยสาคัญหมายถึงเหตุการณ์ ซึ่ งหากผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่ได้รับทราบแล้วอาจต้อง
ตัดสิ นใจผิดไปจากกรณี ที่ได้รับทราบ ดังนั้น เมื่อนักบัญชีได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ใดซึ่งมีนยั สาคัญ
ต่อการตัดสิ นใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องแล้ว นักบัญชีตอ้ งรายงานเหตุการณ์น้ นั ด้วยความระมัดระวัง
หลักการปฏิบัติเฉพาะธุรกิจ บางประเภท (Industry Practice) หมายความถึง การยอมให้
ใช้วธิ ี ปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับธุ รกิจบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน เป็ นต้น แตกต่างไปจากวิธี
ปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับธุ รกิจทัว่ ไปได้ เนื่องจากการเน้นถึงความสาคัญของข้อมูลอาจจะให้
ตามลาดับไม่เหมือนกัน

2.3 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั ซึ่ งมีความเกี่ยวข้อง
และคล้ายคลึงกันกับการศึกษา ประกอบด้วย
วุฒิพงศ์ จาริ กภากร (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความรู ้ความเข้าใจของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ” การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ งแบบ
สอบ ถามให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ราย แบ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชี ที่ทาการตรวจสอบทั้ง
กิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิ จการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ จานวน 100 ราย และ
สานักงานตรวจเงินแผ่น ดินที่ทาการตรวจสอบเฉพาะกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ จานวน 100
ราย โดยทาการศึกษาใน 4 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์และขอบเขต การรับรู ้รายการและ
การวัดมูลค่า การเปิ ดเผยข้อมูล และการบัญชีผ ลประโยชน์ของพนักงาน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ และร้อยละ จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ทุกประ เด็น อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยประ
วัตถุประสงค์และขอบเขต มีความรู ้ความเข้าใจมากที่สุดในเรื่ องการรับรู ้หนี้สิน ประเด็นการรับรู ้
รายการและการวัดมูลค่า มีความรู ้ความเข้าใจมากที่สุดในเรื่ องสมมติฐานในการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ประเด็นการบัญชีผลประโยชน์ของ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมาก
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ที่สุดในเรื่ องความหมายของผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
และประเด็นสุ ดท้ายคือประเด็นการเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจมารที่สุดในเรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลโครงการผลประโยชน์
เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์และขอบเขต และประเด็นการ
บัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมระดับปาน
กลาง ส่ วนประเด็นการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า พบว่า ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ขณะที่ผทู้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมาก และสาหรับประเด็นการเปิ ดเผยข้อมูล พบว่า ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ส่ วนผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับน้อย และเมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการทางานสอบบัญชี และสถานที่ทางาน
พบว่า ประเด็นการเปิ ดเผยข้อมูล และประเด็นการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมระดับปานกลาง ส่ วนประเด็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขต และประเด็นการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า พบว่า ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทา
งานสอบบัญชีนอ้ ยกว่า 3 ปี และผูท้ ี่ทางานที่สานักงานสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในระดับปาน
กลาง ส่ วนผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทางานสอบบัญชี 3 ปี ขึ้นไป และผูท้ ี่ทางานที่สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก
ธัญญกาญจน์ โพธิ์ พฒั น์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ” การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตัวเองไปยังนักบัญชี ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางปู จานวน 100 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค วามรู้ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ในเรื่ องวัตถุประสงค์อยูใ่ นระดับปานกลาง ความเข้าใจด้านขอบเขตอยู่
ระดับปานกลาง ด้านผลประโยชน์ระยะสั้นสาหรับพนักงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้าน
ผลประโยชน์ระยะยาวโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย และด้านผลประ โยชน์เมื่อเลิกจ้างโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ปฐมชัย กรเลิศ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความรู้ความเข้าใจของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วยได้เสี ยสาธารณะ ” การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละการส่ งทางจดห มายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จานวน 348 คน พบว่า ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรส่ วนใหญ่ได้ศึกษาหา
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะผ่านการอบรม
สัมมนา โดยเห็นด้วยว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่ว นได้เสี ยสาธารณะ
ช่วยลดความยุง่ ยากด้านการคานวณกาไรสุ ทธิ ทางบัญชีได้ และทาให้การจัดทาบัญชีง่ายขึ้น
นอกจากนี้ผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชีภาษีอากรส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้พฒั นาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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มาตรฐานรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะด้านหนี้สินและส่ วนของ
เจ้าของเพิ่มเติมมากที่สุด ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีภาษีอากรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยประเด็น
การวัดมูลค่าและการวัดความรู ้รายการมีผตู ้ อบถูกน้อยที่สุด
นอกจากนี้ยงั พบว่า ควา มรู ้ความเข้าใจของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแตกต่างกันในประเด็น
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อจาแนกตามอายุของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ประสบการณ์การสอบบัญชีภาษีอากร การเป็ นทั้งผูส้ อบบัญชีภาษีอากร และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
และลักษณะการประกอบอาชีพสอบบัญชีภาษีอากร
ผุสรัตน์ อินทร์ตะ๊ สื บ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ใน
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ในประเทศไทย ” จากนักลงทุนสัมพันธ์ในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกบริ ษทั จานวน 307 ราย พบว่า มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ประกาศเป็ นมาตรฐานใหม่ จานวน 6 ฉบับ นักลงทุนสัมพันธ์มีความรู้ความ
เข้าใจโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด ฉบับที่มีความรู ้ความเข้าใจถูกต้องมากที่สุด ซึ่ งจัดอยูใ่ น
เกณฑ์ระดับปานกลาง คือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน โดยเป็ นการ
ถามเกี่ยวกับการรับรู ้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ศลิษา หวังดี (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ ของผูท้ าบัญชีกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณ ะใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน จานวน 68 ราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความรู ้ความเข้าใจโดยรวมในระดับปานกลาง ความรู ้ความเข้าใจเมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบ ถามที่มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี และอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีความรู ้ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน โด ยมี
ความรู้ความเข้าใจโดยรวมในระดับปานกลาง เรื่ องที่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ เรื่ อง
ความหมายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และ
เรื่ องที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและเรื่ องเงินทุน
เมื่อจาแนกตาแหน่ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งพนักงาน และหัวหน้าแผนก
บัญชี มีความรู ้ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน โดยมีความรู ้ความเข้าใจโดยรวมในระดับปานกลางเรื่ อง
ที่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ เรื่ องความหมายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจ การที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และเรื่ องที่มีความรู ้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ เรื่ อง
อสังหาริ มทรัพย์และเรื่ องเงินลงทุน
เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
5 ปี มีความรู ้ความเข้าใจโดยรวมในระดับมาก ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์มากกว่า
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5 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดนเรื่ องที่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ
เรื่ องความหมายของมาตรฐานฯ และเรื่ องที่มีความรู ้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ เรื่ องต้นทุนการกูย้ มื

2.3 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาแนวคิดและทฤ ษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน และการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ทาให้ทราบถึงประเด็นที่
สาคัญหลายประเด็นที่มีผลต่อความรู ้ความเข้าใจของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงได้เลือกศึกษามา ตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เนื่องจากเป็ นมาตรฐานการบัญชีใหม่ฉบับหนึ่งที่ยากต่อการทาความเข้าใจ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
การตรวจสอบบัญชีผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชี จานวน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต ประกอบด้วย การรับรู ้หนี้สิน การรับรู ้ค่าใช้จ่ายรายการ
ผลประโยชน์พนักงานในรู ปตราสารทุน และการจัดทาบัญชีและการรายงานและการวัดมูลค่า
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
2. การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ประกอบด้วย การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน การรับรู ้รายการและการวัดมู ลค่าผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
3. การเปิ ดเผยข้อมูล ประกอบด้วย การเปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน์หลังออกจากงาน การเปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่น การ
เปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
4. การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั ต้นทุน
ดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์โครงการ จานวนตัดบัญชีตน้ ทุนบริ การใน
อดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ และผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ เพื่อความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบ ด้วย ขอบเขต
เนื้อหา ขอบเขตประชา กร ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่างการรวบรวม เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขอบเขตเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งทาการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของผูท้ าบัญชี ในพื้นที่บางส่ วนของ
กรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า การเปิ ดเผยข้อมูล
ของมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนความรู ้เกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
ขอบเขตประชากร
ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักบัญชี ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
เนื่องจากการ วิจยั นี้เป็ นการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักบัญชี ของกิจการที่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ และกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง ไม่ทราบขนาดของ
ตัวอย่างที่แน่นอน ดังนั้น การวิจยั ในครั้งนี้จึงได้มีการกาหนดขนาดตัวอย่าง 240 ราย โดยใช้วธิ ี การ
สุ่ มตัวอย่าง (Random Sampling) แบบตามความสะดวก จึง กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่มาจากนักบัญชี
ของกิจการนิติบุคคลทัว่ ไป ทั้งที่เป็ น กิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และกิจการที่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจานวน 240 ราย
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
สาหรับการวิจยั ความ ความรู้ ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย คาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นคาถามปลายปิ ดเกี่ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ไป
ของนักบัญชี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่ง งาน ประสบการณ์ทางาน การ
รับรู ้ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรื อที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ต่อมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ น ความรู้ความเข้าใจ 5 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี หัวข้อขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี หัวข้อการรับรู้รายการ
และการวัดมูลค่า หัวข้อ การเปิ ดเผยข้อมูล หัวข้อ การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นคาถาม
ปลายปิ ด 2 ตัวเลือก คือ ถูก และไม่ถูก เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีฯ
โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2553: 94-96)
ตอบถูก
ให้คะแนนน้ าหนักเป็ น 1
ตอบไม่ถูก
ให้คะแนนน้ าหนักเป็ น 0
ส่ วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็ นคาถามปลายปิ ด

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยทาการสอบถามจากนักบัญชีหรื อผูท้ าบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และกิจการที่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะใน เขตกรุ งเทพมหานคร ใช้วธิ ี การสุ่ ม (Random Sampling) โดยการเก็บ
แบบสอบถามด้วยตัวเองและฝากแบบสอบถามไปกับบุคคลที่รู้จกั รวม 240 ราย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และการศึกษา
ค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง มีแหล่งมาจากที่ต่าง ๆ ทั้งเอกสารและการค้นคว้าทางอินเตอร์ เน็ต
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากรวบรวมข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามตาม
จานวนของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลโดยการแบ่งเป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 จะนามาทาการวิเคราะห์เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปของ นักบัญชี
ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 จะนามาวิเคราะห์เพื่ออธิ บายระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนของปั ญหาและส่ วนของ
ข้อเสนอแนะ จะใช้การบรรยายเชิงพรรณนาสรุ ปประเด็นที่เหมือนกัน และนาเสนอข้อมูลโดยใช้
ความถี่ (Frequency) ประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ ,
2553: 94-96) เป็ นดังนี้
ระดับคะแนน 80.00 – 100.00
เป็ นค่าระดับความรู ้ความเข้าใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 70.00 – 79.99
เป็ นค่าระดับความรู ้ความเข้าใจมาก
ระดับคะแนน 60.00 – 69.99
เป็ นค่าระดับความรู ้ความเข้าใจปานกลาง
ระดับคะแนน 50.00 – 59.99
เป็ นค่าระดับความรู ้ความเข้าใจน้อย
ระดับคะแนน 0.00 – 49.99
เป็ นค่าระดับความรู ้ความเข้าใจน้อยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จานวน 240 ชุด ผลการวิจยั ในรู ปตารางและ การบรรยายความ
ดังนี้

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล

จานวน (n = 240)

ร้ อยละ

91
149

37.9
62.1

30
121
62
25
2

12.5
50.4
25.8
10.4
0.9

11
208
20
1

4.6
86.7
8.3
0.4

87
137
107
28

24.2
38.2
29.8
7.8

77
64
30
69

32.1
26.7
12.5
28.8

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- น้อยกว่า 25 ปี
- ระหว่าง 25-30 ปี
- ระหว่าง 31-40 ปี
- ระหว่าง 41-50 ปี
- มากกว่า 51 ปี
ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
สถานภาพ
- โสด
- สมรส
- หม้าย
- อย่าร้าง
ตาแหน่ ง
- นักบัญชีปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
- สมุห์บญั ชี
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- อื่น ๆ
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประสบการณ์ ทางาน
- น้อยกว่า 5 ปี
- ระหว่าง 5 -10 ปี
- ระหว่าง 11 – 15 ปี
- ระหว่าง 16 – 20 ปี
- มากกว่า 20 ปี
การรับรู้ ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรือทีเ่ กีย่ วข้ อง
- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- อินเตอร์เน็ต
- อบรม/ สัมมนา
- จากเพื่อน/คนรู ้จกั
- อื่น ๆ

จานวน (n = 240)

ร้ อยละ

12
152
34
31
11

5
63.3
14.2
12.9
4.6

12
132
37
33
26

5
55
15.4
13.8
10.8

จากตารางที่ 1 พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จา นวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.1 เพศ
ชายจานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.9 อายุระหว่าง 25-30 ปี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4
อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 30 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.5 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4 อายุมากกว่า 51 ปี
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.9 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.7
ปริ ญญาโท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.6
ปริ ญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.4 สถานภาพสมรส จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2
สถานภาพหม้าย จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8 สถานภาพโสด จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.2 สถานภาพอย่าร้าง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ตาแหน่ง นักบัญชีปฏิบตั ิงานด้านบัญชี จานวน
77 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1 ตาแหน่ง สมุห์บญั ชี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ตาแหน่ง อื่น ๆ
จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ตาแหน่งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.5 ประสบการณ์ทางานระหว่าง 5 -10 ปี จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.3 ระหว่าง 11 – 15 ปี
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2 ระหว่าง 16 – 20 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.9 น้อย
กว่า 5 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 มากกว่า 20 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.6 การ
รับรู ้ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรื อที่เกี่ยวข้องจากอินเตอร์เน็ต จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 อบรม/
สัมมนา จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 จากเพื่อน/คนรู ้จกั จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8 อื่น ๆ
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8 เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
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ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี ทมี่ ีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่องผลประโยชน์ ของ
พนักงาน
การวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 19
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ในด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยววัตถุประสงค์ของมาตรฐานการ
บัญชี ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 – 6 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละหัวข้อความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ ของพนักงาน
1. รับรู ้หนี้สิน เมื่อพนักงานได้ให้บริ การเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
กับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริ ษทั จะจ่ายในอนาคต
2. รับรู ้ค่าใช้จ่าย เมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิด
จาการให้บริ การของพนักงานเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์
ของพนักงาน
รวม

รู้ (ตอบถูก)
จานวน ร้ อยละ แปลผล
117
73
มาก

181

75

มาก

74

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อย
ละเท่ากับ 74 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หัวข้อการ รับรู ้ค่าใช้จ่าย เมื่อกิจการได้รับ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจาการให้บริ การของพนักงานเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์
ของพนักงาน ค่าร้อยละเท่ากับ 75 และหัวข้อ รับรู ้หนี้สิน เมื่อพนักงานได้ให้บริ การเพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริ ษทั จะจ่ายในอนาคต
ค่าร้อยละเท่ากับ 73
ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ ของพนักงาน
1. รายการผลประโยชน์พนักงานในรู ปตราสารทุนของกิจการ
ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์
ของพนักงาน
2. การจัดทาบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงานของพนักงานได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 26 เรื่ องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
รวม

รู้ (ตอบถูก)
จานวน ร้ อยละ แปลผล
182
75
มาก

140

58

น้อย

66

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละ
เท่ากับ 66 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายการผลประโยชน์พนักงานในรู ปตราสารทุนของ
กิจการต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน อยูใ่ นระดับมากมี
ค่าร้อยละเท่ากับ 75 รองลงมาคือ การจัดทาบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงานของพนักงานได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 เรื่ องการบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าร้อยละเท่ากับ 58 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่ า
รู้ (ตอบถูก)
จานวน ร้ อยละ แปลผล
1. รับรู ้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงานได้ให้บริ การ
183
76
มาก
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์น้ นั โดยรับรู ้จานวนเงินที่ไม่คิดลด
2. การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมได้ให้รับรู ้ตน้ ทุนการ
ให้บริ การเมื่อมีการลางานเกิดขึ้น

160

66

ปานกลาง

3. การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ได้ให้รับรู ้ตน้ ทุนการ
ให้บริ การเมื่อการลางานเกิดขึ้น

167

69

ปานกลาง

4. ส่ วนแบ่งกาไรและโบนัสรับรู ้ตน้ ทุนผลประโยชน์ของพนักงาน
เป็ นค่าใช้จ่ายทันที

188

78

มาก

5. โครงการสมทบเงินที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ไม่ตอ้ งใช้สมมติใน
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของ
ภาระผูกพันหรื อค่าใช้จ่าย

188

78

มาก

6. โครงการผลประโยชน์ในวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) เพื่อวัดมูลค่าภาระผูกพันและ
ต้นทุน

152

63

ปานกลาง

7. วิธีกาหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

145

60

ปานกลาง

8. วิธีกาหนดมูลค่าจากากรประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

133

55

น้อย

9. ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย ข้อสมมติทางประชากรศาสตร์และข้อสมมติทาง
การเงิน

134

55

น้อย

10. กาหนดอัตราคิดลดโดยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาด
ของหุ น้ กูภ้ าคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี ณ
วันที่สิ้นงวดรายงาน

138

57

น้อย

53

11. สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ต้องเป็ นกลางและสอดคล้อง

141

58

น้อย

12. มาตรฐานฉบับนี้บงั คับให้ใช้บริ การนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

138

57

น้อย

13. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเป็ น
ยอดรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูพ้ นั ผลประโยชน์ ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

135

56

น้อย

63

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัด
มูลค่าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีร้อยละเท่ากับ 63 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วน
แบ่งกาไรและโบนัสรับรู ้ตน้ ทุนผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
และ โครงการ
สมทบเงินที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ไม่ตอ้ งใช้สมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรื อค่าใช้จ่าย อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าร้อยละเท่ากับ 78
รองลงมา คือ รับรู ้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงานได้ให้บริ การแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์น้ นั โดยรับรู ้จานวนเงินที่ไม่คิดลด อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 76 การลา
งานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ได้ให้รับรู ้ตน้ ทุนการให้บริ การเมื่อการลางานเกิดขึ้น อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 69 การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมได้ให้รับรู ้
ต้นทุนการให้บริ การเมื่อมีการลางานเกิดขึ้น อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 66
โครงการผลประโยชน์ในวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เพื่อวัดมูลค่าภาระผูกพันและต้นทุน อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 63 วิธีกาหนด
มูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 60 สมมติฐานในการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ป ระกันภัยต้องเป็ นกลางและสอดคล้อง อยูใ่ นระดับ น้อย มีค่าร้อยละเท่ากับ 58
กาหนดอัตราคิดลดโดยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของหุ น้ กูภ้ าคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี ณ วันที่สิ้นงวดรายงาน และมาตรฐานฉบับนี้บงั คับให้ใช้บริ การนัก
คณิ ตศาสตร์ปร ะกันภัย อยูใ่ นระดับ น้อย มีค่าร้อยละเท่ากับ 57 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นยอดรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูพ้ นั ผลประโยชน์ ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าร้อยละเท่ากับ 56 ในส่ วนที่มีระดับน้อยสุ ด คือ
วิธีกาหนดมูลค่าจากากรประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ และข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยประกอบด้วย
ข้อสมมติทางประชากรศาสตร์และข้อสมมติทางการเงิน มีค่าร้อยละเท่ากับ 55 ตามลาดับ

54

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงาน

รู้ (ตอบถูก)
จานวน ร้ อยละ แปลผล
149
62
ปานกลาง

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการสมทบเงิน กิจการ
ต้องเปิ ดเผยจานวนเงินที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสมทบ
เงิน

150

62

ปานกลาง

3. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการผลประโยชน์ กิจการ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

155

64

ปานกลาง

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะ
แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ อาจกาหนดให้เปิ ดเผย

168

70

มาก

5. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อระดับความ
เป็ นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อชาระผลประโยชน์เป็ นไป
ได้ยาก

184

76

มาก

66

ปานกลาง

รวม

55

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยรวม
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 67 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลประโยชน์เมื่อเลิก
จ้างไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อระดับความเป็ นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อชาระผลประโยชน์
เป็ นไปได้ยาก อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 76 รองลงมาคือ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะแต่
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ อาจกาหนดให้เปิ ดเผย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 70
ผลประโยชน์หลังออกจากงานโครงการผลประโยชน์ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 64 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานไม่ตอ้ ง
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 62 ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน โครงการสมทบเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับ
โครงการสมทบเงิน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 62 ตามลาดับ

56

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการบัญชี ผลประโยชน์ ของพนักงาน

รู้ (ตอบถูก)
จานวน ร้ อยละ แปลผล
1. ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั เกิดจากการใช้วธิ ี การกาหนดมูลค่าจาก 184
76
มาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเท่านั้น
2. ต้นทุนดอกเบี้ย คือ การคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คูณ อัตราคิดลดกาหนด ณ
วันต้นงวด

195

81

มากที่สุด

3. ผลตอบแทนที่คาดว่าได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์โครงการ คือ
ส่ วนหนึ่งของรายได้ที่รับรู ้เป็ นกาไรขาดทุน

183

76

มาก

4. จานวนตัดบัญชีตน้ ทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ คือ
ผลประโยชน์ที่กิจการต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อเกษียณสาหรับ
บริ การที่พนักงานให้กิจการนับตั้งแต่ก่อนจัดตั้งหรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

170

70

มาก

5. ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย คือ ผลกาไรขาดทุนที่เกิดจากข้อสมมติที่นกั
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้ประมาณการภาระหนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

183

76

มาก

75

มาก

รวม

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าร้อยละด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของ
พนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 75 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ต้นทุน
ดอกเบี้ย คือ การคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คูณ อัตราคิด
ลดกาหนด ณ วันต้นงวด อยูใ่ นระดับมาก ที่สุด มีค่าร้อยละเท่ากับ 81 รองลงมา คือ ต้นทุน
บริ การ ในปั จจุบนั เกิดจากการใช้วธิ ี การกาหนดมูลค่าจาการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยเท่านั้น และ ผลตอบแทนที่คาดว่าได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์โครงการ คือ ส่ วนหนึ่งของ
รายได้ที่รับรู ้เป็ นกาไรขาดทุน และ ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย คือ ผลกา ไรขาดทุนที่เกิดจากข้อสมมติที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้ประมาณการ

57

ภาระหนี้สินโครงการผลประโยชน์กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ ร้อยละเท่ากับ 76
จานวนตัดบัญชีตน้ ทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ คือ ผลประโยชน์ที่กิจการต้องจ่ายให้พนักงาน
เมื่อเกษียณสาหรับบริ การที่พนักงานให้กิจการนับตั้งแต่ก่อนจัดตั้งหรื อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 70 ตามลาดับ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี เกีย่ วกับมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ ของพนักงาน
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จาแนกตามเพศ
ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน

เพศชาย

เพศหญิง

ผิด

ถูก

ผิด ถูก

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน

28

63

20 129

.002

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน

22

69

24 125

.131

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า

40

51

58

91

.263

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล

37

54

47 102

.165

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของ
พนักงาน
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

21

70

36 113

.877

จากตารางที่ 7 พบว่า เพศต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการ
และการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้ความเข้

าใจเกี่ยวกับการ

บัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่ไม่ แตกต่างกัน ส่ วนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

58

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จาแนกตามอายุ
ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชีทมี่ ี
ต่ อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่องผลประโยชน์ ของพนักงาน

น้ อยกว่ า
25 ปี
ผิด ถูก

25-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

ผิด

ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

มากกว่ า
51 ปี
ผิด ถูก

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

4

23

21 100 14

48

5

20

1

1

.653

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

9

21

17 104 15

47

5

20

0

2

.869

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 12
รับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 8
เปิ ดเผยข้อมูล

18

42

79

33

29

10

15

1

1

.219

22

43

78

26

36

6

36

1

1

.730

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 5
บัญชีผลประโยชน์ของ
พนักงาน

25

31

90

14

48

6

19

1

1

.586

ถูก

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า อายุต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่ไม่แตกต่างกัน

59

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จาแนกตามระดับการศึกษา
ตา่ กว่ า
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชีทมี่ ตี ่ อมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ ของ ปริญญาตรี
พนักงาน
ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก

ปริญญา
เอก
ผิด ถูก

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

2

9

44 164

2

18

0

1

.350

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

1

10

43 165

2

18

0

1

.632

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการ
และการวัดมูลค่า

3

8

85 123 10

10

0

1

.386

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล

2

9

73 135

9

11

0

1

.262

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี
ผลประโยชน์ของพนักงาน

3

8

48 160

6

14

0

1

.877

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่ไม่แตกต่างกัน

60

ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จาแนกตามสถานภาพ
ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี ทมี่ ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน

โสด

สมรส

หม้ าย

หย่ าร้ าง

ผิด ถูก

ผิด ถูก ผิด

ถูก ผิด ถูก

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

13

15

31 74

1

49

3 54

.000

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

6

22

23 82

14

36

3 54

.017

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการ
และการวัดมูลค่า

25

3

30 75

38

12

5 52

.000

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล

20

8

27 78

18

32 19 38

.000

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี
ผลประโยชน์ของพนักงาน

20

8

15 90

3

47 19 38

.000

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 พบว่า สถานภาพต่างกันมี ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
ระดับ 0.05

ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่

61

ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี ทมี่ ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน

นักบัญชี
ปฏิบัติ
งานด้ าน
บัญชี
ผิด ถูก

สมุห์บัญชี ผู้สอบบัญชี
อนุญาต

อืน่ ๆ

ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 22
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน

55

24

40

1

29

1

68

.000

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน

24

53

8

56

1

29

13

56

.050

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้
รายการและการวัดมูลค่า

9

68

33

31

17

13

39

30

.000

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล

18

59

37

27

8

22

21

48

.987

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี
ผลประโยชน์ของพนักงาน

22

55

31

33

3

27

1

68

.000

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 พบว่า ตาแหน่งงานต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของ
พนักงานที่ไม่ต่างกัน ส่ วนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

62

ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จาแนกตามประสบการณ์ทางาน

ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี ทมี่ ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน

น้ อยกว่ า 5 -10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปี ขึน้
ไป
5 ปี
ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 1
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

11 25 127 13 21

7

24

2

9

.141

3
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

9

24 128 11 23

5

26

3

8

.426

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้
รายการและการวัดมูลค่า

6

6

55 97 22 12 10 21

5

6

.553

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล

0

12 60 92

9

25 11 20

4

7

.768

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี
ผลประโยชน์ของนักงาน

1

11 39 113

7

27

4

7

.722

6

25

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบว่า ประสบการณ์ทางานต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่

19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน

63

ตารางที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จาแนกตามการรับรู ้ข่าวสาร
ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี ทมี่ ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน

สมาชิก อินเตอร์
อบรม/
เพือ่ น/
อืน่ ๆ
สภา
เน็ท
สัมมนา คนรู้ จกั
วิชาชีพ
ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก ผิด ถูก

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

3

9

29 103

7

30

5 28

4 22 .258

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

4

8

26 106

6

31

7 26

3 23 .276

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้
รายการและการวัดมูลค่า

9

3

55 77 14 23 13 20

7 19 .045

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล

1 11 45 87 14 23 16 17

8 18 .231

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี
ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 11 31 101 11 26

5 21 .696

9 24

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 13 พบว่า การรับรู ้ข่าวสารต่าง กันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยว กับการเปิ ดเ ผยข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานไม่
ต่างกัน ส่ วน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจยั เรื่ อง ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย ผูว้ จิ ยั
ได้สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้สรุ ปผลการวิจยั ไว้ 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของ นักบัญชี โดยหาค่า
จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ความรู ้ ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน โดยหาค่าจานวน (ความถี่ ) และค่าร้อย
ละส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง ความรู ้ ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ซึง่ มีกลุม่ ตัวอย่างจา นวน 240 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 240 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 จึงนา
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ ของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1. สรุ ปผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า เป็ นเพศหญิง จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.1 เพศชาย
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.9
1.2 อายุระหว่าง 25 – 30 ปี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4 อายุระหว่าง 31 – 40
ปี จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.5 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4 อายุ
มากกว่า 51 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.9 ตามลาดับ
1.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.7 ปริ ญญาโท จานวน
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20 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 11
1.4 สถานภาพสมรส จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 สถานภาพหม้าย จานวน
107 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8 สถานภาพโสด จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.2
สถานภาพอย่าร้าง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ตามลาดับ
1.5 ตาแหน่งนักบัญชีปฏิบตั ิงานด้านบัญชี จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1 ตาแหน่ง
สมุห์บญั ชี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ตาแหน่ง อื่น ๆ จานวน 69 คน คิด
เป็ นร้อยละ 28.8 ตาแหน่งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.5 ตามลาดับ
1.6 ประสบการณ์ทางานระหว่าง 5 – 1 0 ปี จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.3
ระหว่าง 11 – 15 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2 ระหว่าง 16 – 20 ปี
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.9 น้อยกว่า 5 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
มากกว่า 20 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.6 ตามลาดับ
1.7 การรับรู ้ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรื อที่เกี่ยวข้องจากอินเตอร์ เน็ต จานวน 132
คน คิดเป็ นร้อยละ 55 อบรม/ สัมมนา จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 จากเพื่อน/
คนรู้จกั จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8 อื่น ๆ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.8 เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2. สรุ ปผลข้ อมูลเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี ทมี่ ีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ พนักงาน
จากผลการวิจยั ข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน จานวน 240 ราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ความ
เข้าใจโดยรวมต่อมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ในระดับปานกลาง
โดยมีความรู ้ความเข้าใจเรี ยงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ ดังนี้ หัวข้อ วัตถุประสงค์ และการบัญชี
ผลประโยชน์ขอ งพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด รองลงมา คือ หัวข้อ
ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี หัวข้อ การเปิ ดเผยข้อมูล และการรับรู้รายการ และหัวข้อ การวัดมูลค่า มีความรู้
ความเข้าใจน้อยที่สุด
เมื่อแยกออกเป็ นแต่ละหัวข้อ นักบัญชีมีความรู ้ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 74 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า เรื่ องการรับรู ้ค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจาการให้บริ การ
ของพนักงานเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก มี ค่าร้อยละเท่ากับ
75 และเรื่ องการรับรู ้หนี้สินเมื่อพนักงานได้ให้บริ การเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของ
พนักงานที่บริ ษทั จะจ่ายในอนาคต ค่าร้อยละเท่ากับ 73 ตามลาดับ
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ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 66 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า เรื่ อง รายการผลประโยชน์พนักงานในรู ปตราสารทุนของกิจการต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 75
รองลงมาคือ การจัดทาบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานของพนักงาน
ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 เรื่ องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงานอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าร้อยละเท่ากับ 58 ตามลาดับ
ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีร้อยละเท่ากับ 63 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื่ องส่ วนแบ่งกาไรและโบนัสรับรู ้
ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายทันที และโครงการสมทบเงินที่ครบกาหนดภายใน
1 ปี ไม่ตอ้ งใช้สมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของภาระ
ผูกพันหรื อค่าใช้จ่าย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 78 รองลงมาคือ รับรู้ผลประโยชน์ระยะ
สั้นของพนักงานเมื่อพนักงานได้ให้บริ การแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์น้ นั โดยรับรู ้จานวนเงินที่
ไม่คิดลด อยูใ่ นระดั บมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 76 การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ได้
ให้รับรู ้ตน้ ทุนการให้บริ การเมื่อการลางานเกิดขึ้น อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 69
การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมได้ให้รับรู ้ตน้ ทุนการให้บริ การเมื่อมีการลางานเกิดขึ้น
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 66 โครงการผลประโยชน์ในวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพื่อวัดมูลค่าภาระผูกพันและต้นทุน อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 63 วิธีกาหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อย
ละเท่ากับ 60 สมมติฐ านในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยต้องเป็ นกลางและ
สอดคล้อง อยูใ่ นระดับ น้อย มีค่าร้อยละเท่ากับ 58 กาหนดอัตราคิดลดโดยอ้างอิงกับอัตราผลตอบ
แทนในท้องตลาดของหุ น้ กูภ้ าคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี ณ วันที่สิ้นงวด
รายงาน และมาตรฐานฉบับนี้บ ั งคับให้ใช้บริ การนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อยูใ่ นระดับ น้อย มีค่า
ร้อยละเท่ากับ 57 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นยอดรวมสุ ทธิ
ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูพ้ นั ผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อยูใ่ นระดับ น้อย
มีค่าร้อยละเท่ากับ 56 ในส่ วนที่มีระดับน้อยสุ ด คือ วิธีกาหนดมูลค่าจากากรประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ และข้อสมมติในการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยประกอบด้วย และที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุดคือ ข้อสมมติ
ทางประชากรศาสตร์และข้อสมมติทางการเงิน มีค่าร้อยละเท่ากับ 55 ตามลาดับ
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ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่
ร้อยละเท่ากับ 67 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื่ องผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
ข้อมูลเมื่อระดับความเป็ นไปได้ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อชาระผลประโยชน์เป็ นไปได้ยาก อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 76 รองลงมา คือ เรื่ องผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะแต่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น ๆ อาจกาหนดให้เปิ ดเผย
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 70 เรื่ อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานโครงการผลประโยชน์ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใ ช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 64 เรื่ องผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานไม่
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากับ 62 เรื่ อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการสมทบเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยจา นวนเงินที่รับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสมทบเงิน มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด มีค่าร้อยละเท่ากับ 62
ตามลาดับ
ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 75 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื่ องต้นทุนดอกเบี้ย คือ การ
คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คูณ อัตราคิดลดกาหนด ณ
วันต้นงวด อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าร้อยละเท่ากับ 81 รองลงมาคือ เรื่ องต้นทุนบริ การใน
ปั จจุบนั เกิดจากการใช้วธิ ี การกาหนดมูลค่าจาการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
เท่านั้น และ ผลตอบแทนที่คาดว่าได้ รับจริ งจากสิ นทรัพย์โครงการ คือ ส่ วนหนึ่งของรายได้ที่รับรู ้
เป็ นกาไรขาดทุน และ ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย คือ
ผลกาไรขาดทุนที่เกิดจากข้อสมมติที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้ประมาณการภา
ระหนี้สิน
โครงการผลประโยชน์กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 76 เรื่ อง
จานวนตัดบัญชีตน้ ทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ คือ ผลประโยชน์ที่กิจการต้องจ่ายให้พนักงาน
เมื่อเกษียณสาหรับบริ การที่พนักงานให้กิจการนับตั้งแต่ก่อนจัดตั้งหรื อมีก ารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 70 ตามลาดับ
สรุ ป ความสั มพันธ์ ระหว่างข้ อมูลส่ วนบุคคล กับ ความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ของนักบัญชีเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ ของพนักงาน
1. นักบัญชีที่มเี พศต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ในหัวข้อความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการ
และการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บัญชีผลประโยชน์ของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน ส่ วนหัวข้อความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักบัญชีที่มีอายุต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน
3. นักบัญชีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่ไม่แตกต่างกัน
4. นักบัญชีที่มีสถานภาพต่างกันมี ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5. นักบัญชีที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของ
พนักงานที่ไม่ต่างกัน ส่ วนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
6. นักบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน
7. นักบัญชีที่รับรู ้ข่าวสารต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานไม่
ต่างกัน ส่ วน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลศึกษาวิจยั เรื่ อง ความรู้ความเข้าใจของ นักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถามในการวัดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลปัจจัยบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ทั้ง 240 ราย พบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานเป็ นนักบัญชี
ปฏิบตั ิงานด้านบัญชี มีประสบการณ์ทางาน 5 – 10 ปี การรับรู ้ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรื อที่
เกี่ยวข้องทางอินเตอร์เน็ต
ส่ วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน
จากการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ ของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน จานวน 240 ราย พบว่า นักบัญชีของกิจการ
ที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ มีความรู ้
ความเข้าใจ ที่มีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญญกาญจน์ โพธิ์ พฒั น์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความรู้ความเข้าใจขอ ง
นักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ” การเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยส่ งแบบสอบถามด้วยตัวเองไปยังนักบัญชี ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางปู จานวน 100
คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน ในเรื่ องวัตถุประสงค์อยูใ่ นระดับปานกลาง ความเข้าใจด้านขอบเขต
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อยูร่ ะดับปานกลาง ด้านผลประโยชน์ระยะสั้นสาหรับพนักงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านผลประ
โยชน์ระยะยาว โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย และด้านผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
สรุ ป ข้ อมูลเกีย่ ว ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล กับ ความรู้ ความเข้ าใจของนัก
บัญชีทมี่ ีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ พนักงาน
จาแนกตามเพศ
จากการศึกษาวิจยั พบว่า นักบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะ ที่มี เพศต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน โดยรวมทั้งเพศหญิงและเพศชาย มี ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ เรื่ องการวัด ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่ อง การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และเรื่ องความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่
ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ความรู้ความเข้าใจของ นัก บัญชีต่อมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เพศ มีเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้นที่
แตกต่างกัน คือ ความรู ้ความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ดูจากการวิเคราะห์เพศหญิงมีความรู ้ในข้อนี้มากกว่าเพศชายอาจเป็ น
เพราะเพศหญิงให้ความสาคัญต่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีมากกว่าเพศชาย
จาแนกตามอายุ
จากการศึกษาวิจยั พบว่า นักบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะ ที่มีอายุต่างกัน มี ความรู้ความเข้าใจ ต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งได้แก่ ด้าน วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 ผลประโยชน์ของพนักงาน ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฯ
ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ด้านความรู้ความเข้าใ จเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูล ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
ที่ ไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจยั ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ความรู้ความเข้าใจของ นักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั อายุ
จาแนกตามระดับการศึกษา
จากการศึกษาวิจยั พบว่า นักบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งได้แก่ ด้าน วัตถุ ประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐาน
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การบัญชี ฯ ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของ
พนักงาน ที่ไม่ แตกต่างกัน ผลการ วิจยั ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ความรู้ความเข้าใจของ นัก บัญชีต่อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การศึกษา
จาแนกตามสถานภาพ
จากการวิจยั พบว่า นักบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะ ที่มีสถานะภาพ ต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประ สงค์ของมาตรฐานการ
บัญชี ฯ การวัดขอบเขตของมาตรฐานการ บัญชี ฯ การเปิ ดเผยข้อมูล การบัญชีผลประโยชน์ของ
พนักงาน การรับรู้รายการและการ วัดมูลค่า ที่แตกต่างกัน โดยนักบัญชีที่มีสถานะภาพโสด มี
ความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฯมากสุ ด โดยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฯ รองลงมา คือ สถานะภาพสมรถจะมีความรู ้ความเข้าใจมากเกี่ยวกับการ
บัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน สถานะภาพหม้ายจะมีความรู ้ความเข้าใจมากเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชี ฯ สถานะภาพหย่าร้างจะมีความรู ้ความเข้าใจมากเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 นี้
ส่ วนความรู ้ความเข้าใจที่ไม่ต่างกัน คือ การวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฯ
จาแนกตามตาแหน่ งงาน
จากการวิจยั พบว่า นักบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะ ที่มีตาแหน่งงานต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานที่ ไม่
ต่างกัน ส่ วน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและ การวัดมูลค่า ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ที่แตกต่างกัน โดยหัว ข้อ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ตาแหน่งผู ้ สอบบัญชีและ
สมุห์บญั ชี จะมีความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลการประโยชน์พนักงาน
มากกว่าตาแหน่งนักบัญชีปฏิบตั ิงานด้านบัญชี แต่หวั ข้อความรู ้ความเข้าใจเกี่ยว กับวัดขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประ โยชน์ของพนักงาน นักบัญชีปฏิบตั ิงานด้านบัญชี มี
ความรู ้ความเข้าใจมากกว่าตาแหน่งผูส้ อบบัญชีและสมุห์บญั ชี กัน ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
ความรู้ความเข้าใจของ นักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ในบางหัวข้อไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ตาแหน่งงาน
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จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
จากการวิจยั พบว่า นักบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะ ที่มี ประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฯ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยว กับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฯ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามการรับรู้ ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชี หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการวิจยั พบว่า นัก บัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะ ที่มีการรับรู ้ข่าวสารต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
การบัญชี ฯ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ไม่
ต่างกัน แต่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าแตกต่างกัน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกิจการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ ความรู้ แก่ พนักงานโดยการจัดอบรม เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานให้มากขึ้นต่อเนื่อง และอีกทั้งเป็ นสวัสดิการให้
สาหรับพนักงานด้วย

ข้ อเสนอแนะ
1. กิจการควรมุ่งเน้นการให้ความรู ้ในเรื่ องการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับ ที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่นกั บัญชีมีความรู้ความ
เข้าใจน้อยที่สุด
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี การเปิ ดเผยข้อมูล นักบัญชี
ของกิจการยังมีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 นี้ เป็ นมาตรฐานที่ออกมาไม่นานและยากต่อการทาความเข้าใจ ดังนั้น กิจการควรส่ งเสริ มให้นกั
บัญชี ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ ซึ่ งจะทาให้การ
ปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. นักบัญชีที่เป็ นเพศหญิง จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่ องวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการ
บัญชีฯมากกว่าเพศชาย ดังนั้น กิจการควรเน้นให้นกั บัญชีเพศ ชาย ให้ความสาคัญต่อมาตรฐาน
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ดังกล่าวโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้ เพราะจะเป็ นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง
ในอนาคต
4. นักบัญชีที่สถานภาพหย่าร้าง มีความรู ้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน มากกว่านักบัญชีที่มีสถานภาพโสด สมร ส หม้าย อาจเป็ นเพราะนัก
บัญชีหลังจากผ่านการสมรสมา ให้ความสนใจกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มในเรื่ องใหม่ๆ
มากขึ้น ได้ตามความสะดวก
5. เรื่ องความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน สมุห์บญั ชีจะมีความรู้ความ เข้าใจมากกว่า
ตาแหน่งอื่น ส่ วน เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า
นักบัญชี
ปฏิบตั ิงานด้านบัญชี มีความรู ้ความเข้าใจมากกว่าตาแหน่งอื่น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

78

แบบสอบถาม
เรื่อง เรื่อง ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชี ทมี่ ีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งการทาวิจยั ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความ
จริ งโดยใส่ ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะปกปิ ดเป็ น
ความลับ แต่จะนามาใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การเรี ยนการสอนต่อไป
แบบสอบถามชุ ดนี้ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่ วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความในช่องว่าง
1. เพศ
2. อายุ

( ) ชาย
( ) หญิง
( ) น้อยกว่า 25 ปี
( ) ระหว่าง 25 – 30 ปี ( ) ระหว่าง 31 – 40 ปี
( ) ระหว่าง 41 – 50 ปี ( ) มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริ ญญาตรี ( ) ปริ ญญาตรี ( ) ปริ ญญาโท ( ) ปริ ญญาเอก
4. สถานภาพ
( ) โสด

( ) สมรส

( ) หม้าย

5. ตาแหน่งงาน
( ) นักบัญชีปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
( ) ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
6. ประสบการณ์ทางาน
( ) น้อยกว่า 5 ปี

( ) หย่าร้าง

( ) สมุห์บญั ชี
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................

( ) ระหว่าง 5 – 10 ปี

( ) ระหว่าง 11 – 15 ปี

( ) ระหว่าง 16 – 20 ปี ( ) มากกว่า 20 ปี
7. การรับรู ้ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรื อที่เกี่ยวข้อง
( ) การเป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ( ) จาก INTERNET ( ) การอบรม/สัมมนา
( ) รับรู ้ข่าวสารจากเพื่อน/คนรู ้จกั

( ) อื่นๆ......................
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ส่ วนที่ 2 ความรู้ ความเข้ าใจของนักบัญชีทมี่ ีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องคาตอบที่ท่านเห็นว่า ถูก หรื อ ไม่ถูก จากคาถามต่อไปนี้
หัวข้ อ
1. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน

1.1 รับรู ้หนี้สิน เมื่อพนักงานได้ให้บริ การเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของ
พนักงานที่บริ ษทั จะจ่ายในอนาคต
1.2 รับรู ้ค่าใช้จ่าย เมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริ การ
ของพนักงานเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน
2. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน

2.1 รายการผลประโยชน์พนักงานในรู ปตราสารทุนของกิจการ ต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
2.2 การจัดทาบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงานของ
พนักงาน ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่ องการบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
3. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่ า

3.1 รับรู ้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเมื่อพนักงานได้ให้บริ การแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์น้ นั โดยรับรู ้จานวนเงินที่ไม่คิดลด
3.2 การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมได้ ให้รับรู ้ตน้ ทุนการให้บริ การเมื่อมี
การลางานเกิดขึ้น
3.3 การลางานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิ ดสะสมไม่ได้ ให้รับรู ้ตน้ ทุนการให้บริ การเมื่อมี
การลางานเกิดขึ้น
3.4 ส่ วนแบ่งกาไรและโบนัสรับรู ้ตน้ ทุนผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
3.5 โครงการสมทบเงิน ที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ไม่ตอ้ งใช้ขอ้ สมมติในการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเพื่อวัดมูลค่าของภาระผูกพันหรื อค่าใช้จ่าย
3.6 โครงการผลประโยชน์ ในวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) เพื่อวัดมูลค่าภาระผูกพันและต้นทุน
3.7 วิธีกาหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้วธิ ี คิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

คาตอบ
ถูก ไม่ ถูก
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หัวข้ อ
3.8 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยประกอบด้วย ข้อ
สมมติทางประชากรศาสตร์ และข้อสมมติทางการเงิน
3.9 กาหนดอัตราคิดลดโดยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของหุ น้ กู้
ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี ณ วันสิ้ นงวดรายงาน
3.10 สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยต้องเป็ นกลางและ
สอดคล้อง
3.11 มาตรฐานฉบับนี้บงั คับให้ใช้บริ การนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
3.12 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นยอดรวมสุ ทธิ
ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
3.13 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง หากระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายมากกว่า 12 เดือน
หลังจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการคิดลดผลประโยชน์ดงั กล่าว
4. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
4,1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
4.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการสมทบเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงิน
ที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสมทบเงิน
4.3 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการผลประโยชน์ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
4.4 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ อาจกาหนด
ให้เปิ ดเผย
4.5 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อระดับความเป็ นไปได้ที่จะต้อง
จ่ายเงินออกไปเพื่อชาระผลประโยชน์เป็ นไปได้ยาก
5. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการบัญชี ผลประโยชน์ ของพนักงาน
5.1 ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั เกิดจากการใช้วธิ ี การกาหนดมูลค่าจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเท่านั้น
5.2 ต้นทุนดอกเบี้ย คือ การคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ คูณ อัตราคิดลดกาหนด ณ วันต้นงวด

คาตอบ
ถูก ไม่ ถูก
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หัวข้ อ
5.3 ผลตอบแทนที่คาดว่าได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์โครงการ คือ ส่ วนหนึ่งของรายได้ที่
รับรู ้เป็ นกาไรขาดทุน
5.4 จานวนตัดบัญชีตน้ ทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ คือ ผลประโยชน์ที่กิจการต้อง
จ่ายให้พนักงานเมื่อเกษียณสาหรับบริ การที่พนักงานให้กิจการนับตั้งแต่ก่อนจัดตั้งหรื อมี
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
5.5 ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย คือ ผลกาไร
ขาดทุนที่เกิดจากข้อสมมติที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใช้ประมาณการภาระหนี้สิน
โครงการผลประโยชน์กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ส่ วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………..…………
………………………
ขอขอบคุณผู้กรอกแบบสอบถามทุกท่ าน
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ประวัติผ้ วู จิ ัย

ชื่อ

นางจิตรเลขา

ทาสี

การศึกษา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี ) มหาวิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต(การบัญชี )

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ศิลปศาสตร์บณั ฑิต(การจัดการทัว่ ไป) วิทยาลัยครู กาแพงเพชร
ตาแหน่ ง

อาจารย์ประจา

สถานทีท่ างาน

คณะบริ หารธุ รกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์
68 ซ. นวศรี ถ.รามคาแหง21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310

